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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 do Tumati, tem os veiaquinhos: luluzinho 

ex-presidente; ex-lalau falante; ex-candidato 

inconformado; e outros menos importantes. Mas jamé 

vou esquecer docs. Pode apostar. Chumberada no cs 

pro resto da vida!

Devido a Lava Jato, o Governo já ta pensando no 

projeto “Minha Casa Minha Cela”, especialmente pra 

políticos. Cadeia neles! 

Na Terra da Uva, do Posto diz que moreninha 

tava brava com valeti. Realmente tava prá baixo. 

Chame o valeti e tome um saque que a vida vai miorá!

A Rádio T discutiu na semana passada, sobre o 

rabo do Fofão. O que você acha do rabo do Fofão? O 

rabo era grande ou pequeno?

Da Terra do Boi – Cuidado com a vigarista, ela 

só anda nos panos, mas só emprestando dinheiro. 

Não sejam burros como eu e muitos já foram. Fuja 

Loko, da veiaquinha chifruda! É que nem praga, tem 

em todo lugar!

Sãopaulino fazendeiro fi ca inconformado com 

roubo do seu pão e do fumo. O pão ele perdeu, mas 

recebeu o fumo de volta. Hhuuuiii!

Terra da Madeira, puto da vida com cornitude, 

valeti disse que vai também pra prostituição. Chumbo 

trocado não dói! 

Dizem as más línguas que motorista foi fl agrado 

roubando papel higiênico em posto. É a crise não tem 

limites, mas papel higiênico? A coisa ta feia!

Na Terra da Ave que Canta, perguntado se 

gostava de ir à igreja, respondeu, claro, mas ao ser 

perguntado se gostava de ir a padaria, respondeu, 

vixe. O corpo prevalece sobre o espírito. É a fome!  

Na Terra do Café, tem um valeti que se veste que 

nem boliviano que vendem CD. Se vier o frio que ele 

ta esperando, tamo frito, quero dizer, gelados. 

Essa eu não acredito – Dizem que, do depósito, 

da fazenda e da marcenaria, estão organizando 

uma viagem pra assistir o seu time e aproveitar pra 

participar da Parada Gay. Tudo rosinha!

Na Terra da Ave que Canta, tem um cidadão que 

fala muito e gosta de prejudicar o concorrente por pura 

falta de competência. Sua empresa ta indo ribanceira 

abaixo. E pelo jeito, nunca mais vai se levantar, pois 

quem age prejudicando os outros covardemente, vai 

receber tudo de volta e com dividendos o que merece. 

Quem não tem competência não se estabelece!

Enquanto os valetis vão vender verdura a cumadi 

quer ver-dura e descasca a mandioca. Abre o olho 

cumadi o ricardão é bandido! Fuja Loka!

Dito por um cidadão revoltado - A segurança 

na região está falida e ninguém faz nada. Estamos 

todos a mercê de bandidos! E as otoridades? 

Incompetentes! 

            www.facebook.com/jornalsonegocios

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

De 10/07 a 16/07

Camargo cita propina de R$ 2,5 mi nos 
governos tucanos

Dois executivos da Camargo Corrêa afi rmaram em acordo 
de delação premiada feito com o Ministério Público de São 
Paulo que a construtora pagou R$ 2,5 milhões em propina a 
um ex-diretor do Metrô paulista para fraudar a licitação das 
obras da Linha 5-Lilás, feita em 2010. Os repasses ilícitos, 
segundo os delatores, favoreceram um cartel formado pelas 
cinco maiores empreiteiras do País. Em depoimento aos 
promotores, ainda sob sigilo na Justiça, os engenheiros 
Jorge Yazbek e Eduardo Maghidman detalham pagamentos 
ilícitos ao ex-diretor de Assuntos Corporativos Sérgio Corrêa 
Brasil, entre 2010 e 2011, nos governos José Serra, Alberto 
Goldman e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. De acordo com 
os delatores, a propina assegurou que os lotes mais caros da 
obra fi cassem com Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, OAS, 
Odebrecht e Queiroz Galvão, chamadas de “G5”. Nas planilhas 
da Odebrecht, Brasil aparece com os codinomes Brasileiro e 
Encostado. No caso da Linha 5-Lilás, executivos da Odebrecht 
disseram que o ex-diretor cobrou propina de 0,5% sobre os 
pagamentos mensais feitos pelo Metrô às construtoras. Brasil 
deixou a estatal em dezembro do ano passado, em um Plano 
de Demissão Voluntária (PDV).

Conselho de Ética mantém arquivada 
acusação contra Aécio

A quadrilha é grande!
De volta ao Senado, Aécio Neves (PSDB-MG) obteve 

mais uma vitória importante nesta quinta-feira. O Conselho 
de Ética recusou o recurso que pretendia desarquivar a 
representação contra ele na Casa. Por onze votos a quatro, 
foi mantida a decisão anterior, tomada pelo senador João 
Alberto (PMDB-MA), presidente do Conselho, que avaliou 
não existirem elementos sufi cientes para que Aécio fosse 
processado no Senado. A representação, que havia sido 
apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
se baseava na delação premiada do empresário Joesley 
Batista, do grupo JBS, e nas gravações de diálogos entre o 
empresário e o tucano, para sustentar que ele quebrou o decoro 
parlamentar. Se o Conselho concordasse com essa avaliação, 
ela seria submetida ao plenário, que poderia, até, cassar o 
mandato de Aécio. Com a decisão desta quinta, portanto, o 
tucano deixa de responder a qualquer processo no âmbito 
do Senado, apesar de ainda ser alvo de inquérito judicial no 
Supremo Tribunal Federal (STF), tendo sido denunciado pelo 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A representação 
que visava tirá-lo defi nitivamente do mandato ocorreu no último 
dia 18 de maio, após a defl agração da Operação Patmos, que 
prendeu a irmã e o primo do tucano, Andrea Neves e Frederico 
Pacheco, e resultou na suspensão do exercício parlamentar, 
por decisão do ministro Edson Fachin. Após a redistribuição 
dos inquéritos, o novo relator, Marco Aurélio Mello, decidiu 
devolver Aécio Neves ao mandato após 46 dias de afastamento. 
Na mesma semana, a primeira turma do STF, a qual Marco 
Aurélio faz parte, também decidiu conceder prisão domiciliar 
para Andrea Neves.

Cunha vai sustentar que Temer chefi ava organização criminosa
Por razões óbvias, a parte relativa ao presidente Michel 

Temer é considerada a mais vistosa da proposta de delação 
do ex-deputado Eduardo Cunha. Nos dez capítulos dedicados 
exclusivamente ao presidente, há acusações das mais diversas. 
Nas palavras de um interlocutor com quem tem conversado 
frequentemente, Cunha pretende demonstrar que o presidente 
da República é o “verdadeiro chefe” da organização criminosa 
formada pelo chamado “PMDB da Câmara”. Ele se dispõe a 
revelar negociações de propinas ocorridas na presença de 
Temer. No rascunho da delação, Cunha relacionou Michel 
Temer a negócios escusos na Petrobras, especialmente na 
área internacional da estatal, onde foram alojados executivos 
indicados pelo presidente. Ele também liga o Temer a propinas 
pagas por empresas que atuam no setor de aeroportos e no 
Porto de Santos, ambos comandados, durante anos, por aliados 
do presidente, ao analisar arquivos encontrados no material 
apreendido com Cunha, por sinal, os investigadores da Lava-Jato 
encontraram um dossiê com informações sobre a atuação de 
Temer no porto do litoral paulista. “Tudo indica que, apesar de 
aliado, ele sempre desconfi ou de Temer e guardava informações 
que poderiam ser usadas contra ele no futuro”, disse a VEJA um 
dos encarregados da investigação. Integram ainda o cardápio da 
delação encontros entre o presidente e empreiteiros para discutir 

doações eleitorais ao PMDB atreladas à liberação de recursos do 
FI-FGTS, o fundo administrado pela Caixa que investe dinheiro 
dos trabalhadores em projetos de infraestrutura e cujas decisões 
cabiam, em grande medida, a apadrinhados do partido. Temer 
teria se reunido, por exemplo, com Benedicto Junior, executivo 
da Odebrecht, e com Léo Pinheiro, da OAS, para acertar 
doações em troca de aportes. Outro episódio que o ex-deputado 
prometeu relatar envolve um investimento na concessionária Via 
Rondon, uma das empresas da família Constantino, fundadora 
da companhia aérea Gol. Segundo Cunha, Temer deu o aval 
para que a empresa fi nanciasse campanhas de políticos do 
PMDB como contrapartida à liberação do dinheiro. “O objetivo 
é provar que ele (Cunha) desempenhava apenas uma função 
dentro de uma organização criminosa, composta por líderes do 
PMDB da Câmara e comandada por Michel Temer”, diz outra 
fonte envolvida na negociação do acordo. Além dos capítulos 
ofertados por Cunha, os procuradores já preparam uma lista 
de assuntos sobre os quais exigirão que o ex-deputado fale. 
Um deles envolve um emaranhado de empresas abertas pelo 
grupo de Cunha para receber propinas em paraísos fi scais. A 
Lava-Jato tem indicações de que essa é a ponta de um novelo 
que pode ligar Temer a contas secretas no exterior.

Calendário do abono salarial PIS-Pasep 2017 e 2018

O abono salarial PIS-Pasep 2017 e 2018 começará a ser 
pago no fi m do mês de julho. De acordo com o calendário, 
divulgado na segunda-feira, 3 de julho, no Diário Ofi cial da 
União, quem nasceu nos meses de julho a dezembro receberá 

o benefício ainda no ano de 2017. Já os nascidos entre janeiro 
e junho receberão no primeiro trimestre de 2018. Em qualquer 
situação, o recurso fi cará à disposição do trabalhador até 29 
de junho de 2018, prazo fi nal para o recebimento. O valor do 
abono varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo em 
que a pessoa trabalhou formalmente em 2016. Trabalhadores 
da iniciativa privada retiram o dinheiro na Caixa Econômica 
Federal, e os servidores públicos, no Banco do Brasil. É preciso 
apresentar um documento de identifi cação e o número do PIS/
Pasep. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, 
até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e 
exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias 
em 2016. É preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há pelo 
menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador 
na Relação Anual de Informações Sociais.

Defesa de Lula sofre duas derrotas no caso do tríplex 
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu 

na quarta-feira (5) duas derrotas na Justiça Federal. A 8ª Turma 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negou, por 
unanimidade, dois agravos regimentais em habeas corpus. Os 
pedidos tinham sido apresentados pela defesa do ex-presidente 
há um mês e já haviam sido negados liminarmente pelo 
desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos 
da Lava Jato, no início de junho. Num dos agravos, o advogado 
Cristiano Zanin Martins pediu “diligências complementares para 
produção de novas provas” no processo que apura corrupção 
e lavagem de dinheiro no tríplex no Edifício Solaris, no Guarujá 
(SP). A propriedade ocultaria propinas da OAS para o petista, 
segundo a força-tarefa da Lava Jato. Gebran, no entanto, 
entendeu que o juiz é o destinatário da prova e pode recusar a 

realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes 
ou protelatórias. “A simples postulação da defesa não lhe 
assegura a produção de toda e qualquer prova, sobretudo quando 
muitos fatos que pretende comprovar já estão esclarecidos nos 
autos de outro modo”. No segundo pedido, a defesa requeria 
o processamento de um incidente de falsidade indeferido pela 
13ª Vara Federal, de Moro referente a um e-mail apresentado 
pelos advogados de José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, 
ex-presidente da OAS. Gebran afi rmou que o habeas corpus não 
é o instrumento processual adequado e que o pedido deveria 
ter sido feito na primeira instância. Segundo a defesa de Lula, o 
e-mail apresentado pela construtora, que teria sido endereçado 
ao Instituto Lula, é falso.

Ex-ministro de Temer é preso pela Polícia Federal
O ex-ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, 

Geddel Vieira Lima foi preso na Bahia na tarde de segunda-
feira (3) pela Polícia Federal dentro da Operação Cui Bono. A 
decisão é do juiz Vallisney de Souza, titular da 10ª Vara Federal 
de Brasília. Segundo o Ministério Público Federal do Distrito 
Federal, Geddel foi preso em caráter preventivo. A prisão ocorre 
com informações colhidas em depoimentos do doleiro Lúcio 

Bolonha Funaro, do empresário Joesley Batista e do diretor 
jurídico do grupo J&F, Francisco de Assis e Silva. A Operação 
foi defl agrada no dia 13 de janeiro e tem o propósito de apurar 
irregularidades cometidas na vice-presidência de Pessoa 
Jurídica da Caixa Econômica Federal, durante o período em 
que foi comandada por Geddel.

Farmácia Popular
99929-4786

Farmácia do Albano
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
trafegava sentido Faxinal/Ivaiporã e bateu na traseira do primeiro 
carro. Os dois veículos foram projetados para fora da Rodovia e 
houve danos de grande monta. Os passageiros foram socorridos e 
levados para um hospital de Ivaiporã, mas não houve feridos graves.  
Fomos informados ainda, que as duas condutoras estavam em um 
compromisso na cidade de Grandes Rios e bateram quando voltavam 
para a cidade de origem.

Ladrões arrombam Escola Municipal 
Em Faxinal, ladrões arrombaram a Escola Municipal Marechal 

Rondon na Vila Nova. Na manhã de terça-feira, dia 04 de julho, a 
responsável pelo local, procurou a Polícia Militar para relatar que 
indivíduos arrombaram a porta da cozinha, levando do local: 20 
litros de leite; aproximadamente doze quilos de carne; um pacote 
de açúcar; um pacote de arroz; um liquidifi cador; e um botijão de 
gás. Eles tentaram ainda, arrombar a porta da secretaria, porém não 
obtiveram êxito. Em diligências pelo local, populares relataram que 
perceberam um indivíduo conhecido, rondando por diversas vezes, 
próximo ao local. As informações estão sendo investigadas.

Ladrões furtam botijão de gás de depósito 
O furto foi registrado na terça-feira, dia 04 de julho, na Avenida 

José Naline em Borrazópolis, onde existe um depósito de gás. Segundo 
o proprietário, o mesmo se ausentou e fechou o estabelecimento 
às 17h30min da segunda-feira, 03 de julho e quando retornou no 
dia seguinte, 04 de julho, por volta das 07h10min, constatou que o 
cadeado do referido depósito estava cerrado e um botijão de 13 quilos, 
na cor cinza, havia sido furtado. A vítima e vizinhos não souberam 
informar quem seria o possível autor dos fatos e nem perceberam a 
movimentação do meliante. 

Casa é mais uma vez arrombada em Borrazópolis
Na quarta-feira, dia 05 de julho, em plena luz do dia, ladrões 

arrombaram a casa de Márcia Aparecida Collecta, funcionária da loja 
de Móveis Cardoso, que reside no conjunto Padre Wilson de Pierry, 
Rua Eugênio Piva. Vizinhos disseram ter visto pessoas suspeitas 
nas proximidades, mas não chegaram avisar a Polícia. Também 
suspeita-se de um casal que passou batendo palmas em todas 
as residências, os quais podem ter percebido que naquele imóvel, 
não havia ninguém em casa. Eles levaram, pela segunda vez, a 
TV/Câmera digital, e vários objetos como, roupas da moradora e 
do marido, calçados, jóias e alimentos. A geladeira e o restante da 
casa, tudo foi revirado. A Polícia Militar foi ao local registrar o boletim. 

Presos por roubo a Rodoviária de Faxinal
Dois jovens, Igor Fernando Ferreira, de 26 anos e Éverson Alves, 

de 24 anos, detidos em Faxinal acusados de furto no guichê da 
empresa Expresso Nordeste, no Terminal Rodoviário. A prisão ocorreu 
às 02 horas da madrugada de sábado, dia 08 de julho. Segundo 
informações, a Rotam passava pelas proximidades, quando percebeu 
que os meliantes haviam arrombado vidros das lojas da rodoviária e 
estavam furtando objetos. Três acusados, saíram correndo, sendo 
um preso no local e o segundo localizado na esquina das Ruas José 
Martins Vieira com a Rua Ismael Pinto Siqueira. Policiais de Faxinal, 
que também participaram da ocorrência, encontraram, próximo ao 
Terminal Rodoviário, escondido em arbustos, um monitor LCD de 
cor preta, um teclado de computador e uma sacola plástica com R$ 
47,95 em moedas diversas, tudo furtado do Guichê da Nordeste.

Contrabando de cigarros é interceptado pela PRF
Em Mauá da Serra, foi feito fl agrante de contrabando de cigarros 

oriundos do Paraguai, no dia 06 de julho, de 2017, quinta-feira, por 
volta do meio dia. Segundo informações, a Polícia Rodoviária Federal, 
posto localizado entre Mauá da Serra e Ortigueira, interceptou uma 
carga de 100 mil maços que era transportada em um Caminhão Baú. 
Todas as providências foram tomadas no local, e mais detalhes ainda 
devem ser divulgados.

Coxinha com maconha em Faxinal
Valdinéia da Silva, acaba de criar uma nova receita de coxinha, 

ou seja, ela decidiu produzir  o salgadinho recheado de maconha, o 
que não é tão convencional, mas o azar da cozinheira, é que a Polícia 
Civil de Faxinal, conseguiu descobrir o fato e fazer o fl agrante, antes 

 Aluno é encontrado com celular roubado em Rosário
Em Rosário do Ivaí, às 22 horas, de quinta-feira, dia 06 de julho, 

policiais militares foram até o Colégio Estadual José Siqueira Rosas, 
na Rua Maringá. Ao chegar no local, foi informada que um aluno 
havia sido vítima de furto de celular enquanto o mesmo fazia ensaio 
de dança de quadrilha. O diretor da Escola relatou o ocorrido e disse 
que o estudante mora no sítio e já havia se deslocado para casa de 
ônibus e que, posteriormente, faria o boletim. Foram anotados dados 
do objeto levado, sendo que ao sair do Colégio, os PMs perceberam 
um menor de 14 anos, também aluno, em atitude suspeita. Abordado, 
foi feita revista em sua bolsa, na qual foi encontrado o celular furtado. 
Constrangido, o menor disse que colocou o aparelho em sua bolsa 
sem querer. O caso foi levado ao Conselho Tutelar que iria tomar 
as medidas cabíveis.

Duas ocorrências de furto em Rosário do Ivaí
Duas pessoas procuraram a Polícia Militar para registrar furtos em 

Rosário do Ivaí, no dia 04 de julho, terça-feira. O primeiro caso foi na 
Rua Antonina e a vítima tem 18 anos. Ele contou, no Destacamento 
da PM, que ao retornar para casa, por volta das 10h40min, depois 
de sair pela manhã, percebeu que havia sido furtada do local: uma 
bola de futsal da marca Pênalti, branca com detalhes na cor azul; e 
dois pares de sapatos de seu fi lho, com idade de 1 ano e sete meses, 
sendo um chinelo azul da Galinha Pintadinha e uma sandália. Relata 
também que uma colher de pedreiro, que estava no mesmo local foi 
levada. O segundo furto foi em um Sítio na estrada do bairro Pé de 
Galinha. Uma agricultora de 56 anos, chegou em casa, no fi nal da 
manhã e notou que no terreiro havia marcas de rastro de botas e 
sapato social. Já da residência foram levados: uma foice; motosserra; 
bomba de veneno costal na cor azul; e latão de 50 litros de leite (de 
alumínio). Ambos os delitos são investigados. 

Meio embriagada bate em casa
Em Grandes Rios, no dia 04 de julho, às 02:30 horas da 

madrugada, uma mulher no volante, invadiu o quintal de uma casa, 
na Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Amazonas e quebrou a 
parede da residência. Ela conduzia um VW/Gol de cor vermelha, 
com placas GXY-7265. Ao chegar ao endereço, o morador disse 
que a condutora evadiu-se, mas ele a conhecia, porem no momento 
em que relatava os fatos a PM, a condutora se aproximou, dizendo 
que só saiu do local porque temia reação dos moradores. Ela fez o 
teste do bafômetro que aferiu 0,23 mg/L, ou seja, havia bebido uma 
pequena quantidade que não caracterizou crime, mais infração de 
trânsito. O carro também estava irregular, porque possuía débitos.

Filho embriagado ameaça mãe
Segundo uma mãe, seu fi lho foi em seu endereço para lhe pedir 

dinheiro, porque o mesmo e dependente de substância alcoólica. 
Ela negou em dar o valor, momento então que ele começou a lhe 
ameaçar, dizendo, “saia aqui fora que eu irei te matar”, como ela 
não saiu de sua casa, ele quebrou objetos e lançou para dentro da 
residência, vindo a danifi car a caixa dos correios, ato este que durou 
uns 20 (vinte) minutos, conforme relata a mãe. Quando ela ligou para 
a policia, ele saiu correndo para sua casa que fi ca na mesma rua, casa 
de número 239. Foi necessário entrar na residência em que o autor 
reside para efetuar a prisão e encaminhamento do mesmo, entrada 
esta que foi franqueada por sua mãe que também e proprietária da 
casa em que ele reside. Diante dos fatos, foi encaminhado vítima, 
autor e testemunha para a 53 DRP de Faxinal. Essa bronca aconteceu 
na Av. São Pedro.   

Choque de veículos  em Cruzmaltina
Por volta das 14:10 horas, da tarde de quarta-feira, dia 05 

julho, houve uma batida na rodovia PRT/272, próximo a cidade de 
Cruzmaltina, mais precisamente a 700 metros do trevo de acesso, 
sentido Ivaiporã. Um Vectra prata, que pertence ao vereador Odair 
José Bovo, de Lidianópolis, mas conduzido por sua esposa, Rosa 
Helena Pacífi co Bovo, e um Fiat Grand Siena preto, conduzido por 
Adriana Dias da Silva, que estava acompanhada do fi lho de 05 anos. 
Ambos os veículos com placas de Lidianópolis. Segundo informações, 
o Siena estava parado no acostamento, quando surgiu o Vectra que 

que a suposta iguaria fosse degustada por pelos menos dois presos 
da cadeia pública. Segundo informações, o investigador Fernando 
Serpe Garcia, recebeu uma ligação anônima, dando conta que haveria 
tentativa de passar drogas no Setor de Carceragem e que uma das 
visitas pretendia camufl ar maconha em meio a vasilhas com alimentos. 
Ao fazer revista minuciosa, o agente de cadeia, Jackson Júnior 
Rosa, localizou dentro de uma espécie de tupperware transparente, 
com tampa branca e destinada a um dos detentos, alguns salgados 
fritos, sendo que em três deles, havia três trouxas com maconha. A 
mulher responsável, fl agrada, ainda trazia uma sacola destinada a 
outro detento, com mais dois salgados com duas buchas, da mesma 
droga. Após a constatação do fato, pelo investigador Fernando e o 
agente Jackson, a Valdinéia da Silva recebeu a voz de prisão pelo 
crime de tráfi co de substância entorpecente. O delegado Antônio Silvio 
Cardoso, continua com investigações para verifi car a participação 
de mais pessoas.

Taxista é fl agrado com casal portando droga 
Uma denúncia recebida pela Polícia Militar de Borrazópolis, 

Destacamento comandado pelo sargento Gilmar Soares, dava conta 
de que um taxista de Borrazópolis, de nome Darci Cécere, havia 
pegado uma corrida, para levar um casal até a Apucarana, com o intuito 
de trazer droga para a cidade. Informada, a PM, através dos soldados, 
Dario e Ivan, intensifi cou o patrulhamento, até que na Avenida Brasil, 
percebeu o táxi com a mesma característica do denunciado. Foi feita 
a abordagem e constando que no seu interior, estavam, o motorista 
(taxista) identifi cado como Darci Cécere e um casal, sendo o homem 
Eliseu Santiago, mais conhecido como Galileu e a esposa Viviane 
Cristina. Ao fazer a revista no carro e nos dois homens, nada foi 
encontrado, sendo que a mulher afi rmou não estar portando drogas, 
mas ao ser informada que uma policial feminina (soldado  Cristina) 
estava a caminho para fazer a revista, entregou, voluntariamente, 
194 pedras de crack, pesando 35 gramas, que estavam em suas 
vestes. Um detalhe importante, é que a denúncia indicou os nomes 
de quem estava no carro e acusou o motorista de saber do motivo 
da viagem. O taxista, pessoa muito conhecida na cidade e região, 
membro de uma família tradicional, negou veementemente que tenha 
ligação com o tráfi co, ou que soubesse que o casal havia contratado 
a corrida para buscar droga. 

Agricultor que estava desaparecido é localizado em Faxinal 
Chegou ao fi m e com fi nal feliz, a agustia de amigos e familiares 

do Moalcir de Jesus Gomes, mais conhecido como Moacir Persinato, 
de Cruzmaltina, que estava desaparecido, desde o início da tarde de 
sexta-feira, dia 07 de julho, de 2017. Ele foi localizado por um grupo 
de quatro pessoas, entre elas, o investigador Pereira, de Faxinal, 
o fi lho Fernando, o advogado Márcio Bueno e o Gasolina, que o 
encontraram no local conhecido como Pinheirinho, que fi ca às margens 
da PR272, sentido Mauá da Serra. "Ele não foi amarrado, mais ainda 
o encontramos praticamente fora de si. Acredita-se que o doparam 
com algum sonífero, o conhecido Boa noite Cinderela e fugiram, 
levando somente a Camioneta", disse o investigador Pereira. Moacir 
Persinato que é casado com a atual secretária municipal de educação, 
de Cruzmaltina, Maria Ordália Gomes. Segundo o ex-prefeito Maurício 
Bueno e um fi lho de Moacir, na tarde de sexta-feira, dia 07 de julho, 
ele saiu de casa com uma camioneta Ford Ranger, cor cinza, ano 
2016/2017, e placas BAS-4036, com destino as cidades de Faxinal e 
Grandes Rios, onde resolveria questões bancárias. A última vez que 
Moacir foi visto, ele estava com a caminhoneta, próximo ao Ricardo 
Zeni em Faxinal. Por volta das 16 horas, de sexta, após o sumiço, 
a família começou a fazer contato telefônico, mas o celular está na 
caixa de mensagens. A busca desesperada, só terminou às 15:30 
horas, de sábado, dia 08 de julho, quando Moacir foi encontrado. 
Segundo informações, uma mulher de nome Viviane Risa Machado, 
foi presa na manhã de sábado, dia 08 de julho, em Faxinal. Ela já 
tinha um mandado de prisão e é conhecida por participar de crimes, 
como sequestro e roubos, mas segundo a Delegacia, por enquanto 
não há nenhuma ligação com este assalto, que agora passa a ser 
investigado.
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Os vereadores Aparecido, Ivone, Roberto e Vlaumir, vêm ao público agradecer à presença e o apoio da população que 
acompanhou as sessões do primeiro semestre de 2017 e prestar contas dos trabalhos legislativos. 

A Câmara Municipal tem o dever de fi scalizar, controlar os atos do Poder Executivo e zelar pelo bem estar da população de 
maneira coletiva e nesse intuito nos unimos, para, dentre outros, formularmos requerimentos relativos a gastos que consideramos 
excessivos como: Reparos da pá-carregadeira; Mão de Obra de Mecânica – Ofi cina; Pneus; Óleos Lubrifi cantes; Combustíveis; 
Supermercado; Pães; Diárias. 

Firmamos requerimentos ao Executivo Municipal relacionados: Ao pagamento do Piso Nacional do Magistério; Adicional de 
Insalubridades aos Servidores Municipais; Folha de Pagamentos de Pessoal de janeiro a junho de 2017; Cumprimento da Carga 
Horária pelos Médicos; Relação Completa de Servidores e Secretários Municipais; Contratação de Psicóloga e Fonoaudióloga 
para atendimento clínico; Informações a respeito dos valores arrecadados com a Repatriação do dinheiro da Lava-Jato; Situação 
geral da administração Municipal; Controle de estoque de mercadorias no  Município; Reforma do Cemitério; Abertura de Linha 
Itinerário de Cruzmaltina a Curitiba pela Viação Garcia; Consumo de Água dos Moradores do Rio das Flores; Melhoramento 
na Estrada do Monte Alto; Ronda de policiais militares na zona rural; Construção de Bueiros e Ponte da Estrada dos Libanos; 
Cascalhamento da Estrada dos Kochinsk; Readequação e alargamento da Estrada Rural próxima a propriedade do Humenhuk 
em João Vieira; Motivo da paralisação da obra da Sanepar em João Vieira; Reforma da Quadra do João Vieira; Situação do 
Projeto de Construção das Casas do João Vieira; Terrenos para construção da sede do Conselho Tutelar e do Pátio de Máquinas 
da Prefeitura; Transporte Universitário; Inclusão das matérias e requerimentos do Legislativo no site ofi cial da Câmara Municipal.

 Foram apresentados requerimentos ao Ministério Público da Comarca de Faxinal noticiando irregularidades envolvendo: 
Perseguição a funcionários Públicos Municipais; Pagamento Indevido de vantagem a servidores; Não pagamento do adicional 
de Insalubridade; Sonegação de Informações ao Legislativo Municipal; Pagamento Indevido de Diárias; Dispensa Irregular de 
Licitação; Desvio de Função de servidores; Concessão Irregular de Bens Públicos; Prejuízo aos cofres públicos com a locação 
do prédio da Câmara Municipal. 

Destacamos que, com a intervenção do Deputado Estadual Cobra Repórter (PSD) junto ao Governo do Estado, disponibilizou-se 
uma viatura policial Militar 0KM para o Município de Cruzmaltina.

Com apoio do Deputado Estadual Tercílio Turini (PPS) viabilizou convênio para obtenção de Aparelho de Raio X.
O Brasil vem enfrentando uma das piores crises políticas dos últimos tempos, retratado pelo mau uso dos recursos públicos 

por políticos que abusam do poder e usam os valores altos dos impostos em benefícios próprios ao invés de desenvolver 
políticas públicas em favor da população.

A transparência do nosso trabalho dá-se em respeito aos que nos elegeram para ser seus representantes e fi scais no 
Município, conforme compromisso legal assumido com a população.   

Nossa obrigação enquanto vereador é demonstrar transparência dos trabalhos e em respeito àqueles que nos elegeram 
para seus representantes e fi scais no Município. 

Tramita no Tribunal de Contas do Paraná, procedimento administrativo no qual se apura despesas elevadas com aquisição 
medicamentos pelo Município de Cruzmaltina, durante a administração anterior. 

O vereador deve contribuir no controle e na fi scalização dos gastos públicos, mas também tem papel importante, propondo 
projetos de lei, indicações, requerimentos e apresentando ofícios ao Poder Executivo para a melhoria da vida da população 
das cidades. Em geral, as solicitações vêm da base eleitoral do vereador e do diálogo que o mesmo mantém com os cidadãos 
e a transparência dos atos da administração 

Prestam contas dos trabalhos desenvolvidos na Câmara de Vereadores de Cruzmaltina no primeiro semestre de 2017.

VEREADORES DE CRUZMALTINA PRESTAM CONTAS A POPULAÇÃO

Foi realizado nos dias 26, 27 e 28 a Semana Saúde na 
Escola, nas áreas rurais do município de Rosário do Ivaí, 
com a Parceria das escolas e das equipes, ESF (Estratégia 
Saúde da Família) e NASF (Núcleo de Atenção a Saúde da 
Família). A campanha foi realizada com os temas: Projeto de 
Vida (Autonomia e Sexualidade); Adolescência, Uma Transição 
no Desenvolvimento (Maturidade Emocional; Estilo de Vida 
e Cultura); e a conscientização sobre o Teste Rápido que é 
fornecido gratuitamente pelo município (testes de HIV, Sífi lis 
e Hepatite B e C). as palestrantes foram: enfermeira Renata 
Rodrigues; farmacêutica Priscilla Alves; psicóloga Flávia Calixto; 
e Onivaldo Ramos membro da Vigilância Sanitária. 

 Assessoria de imprensa

Semana da Saúde na Escola em 
Rosário do Ivaí

O município de Faxinal teve uma excelente e inédita 
participação na 60ª Fase Regional B dos Jogos Escolares 
do Paraná, que foi sediado em Kaloré e Borrazópolis. Houve 
representação nas modalidades de Futsal Feminino, Futsal 
Masculino e Handebol Masculino, participação esta que 
envolveu mais de 30 desportistas. No Futsal Feminino, após 
vitoriosa campanha, foi a fi nal contra Ivaiporã vencendo a 
partida por 2 x 0. No Futsal Masculino, o guerreiro time foi a 
fi nal com o favorito Ivaiporã, e consagrou-se campeão após 
vencer por 5 x 1. No Handebol Masculino, o experiente time 
deixou escapar mais um título, após ser superado pela forte 
equipe de Borrazópolis na fi nal. O prefeito Gallo tem investido 
e incentivado o Esporte local, com a reforma do Ginásio 
Manecão, reforma do Estádio Pedro Ferigato, aquisição de 
uniformes, materiais esportivos e muito mais.  "Estive no 
domingo assistindo a fi nal do futsal masculino e participando, 
com o Prefeito Washington, da  entrega das premiações. Estou 
muito feliz e quero parabenizar e agradecer cada atleta pelo 
esforço e dedicação, pois, os investimentos no esporte virão 
com mais expressão. Entendemos que esporte é vida e um 
dos caminhos para tirar nossas crianças e jovens dos inúmeros 
vícios e maldições que existem no mundo", disse o prefeito.  A 
próxima fase dos Jogos Escolares do Paraná será em União da 
Vitória, onde os times do Futsal Masculino e Futsal Feminino 
disputarão a Fase Final B, que dá acesso para a Final A, que 
defi nem os campeões paranaenses. - Da assessoria - Ral

Faxinal é destaque na fase regional dos 
Jogos Escolares do Paraná

Cidão Ivone Neca           Roberto Franco        Vlaumir Morador

Gerôncio pede balsa maior e melhor entre Rio Branco e Ariranha  
O prefeito Gerôncio Carneiro Rosa, de Rio Branco do Ivaí, fez durante 

a reunião da AMUVI (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) que 
aconteceu em Ariranha do Ivaí, um pedido, juntamente com o prefeito 
anfi trião Augusto Cicatto, para que uma nova balsa seja instalada na 
divisa das duas cidades. O ofício foi entregue a Beto Preto, presidente 
da AMUVI, também foi pedido apoio dos demais prefeitos, por ser, no 
entendimento de Cicatto e Gerôncio, uma providência de interesse 
regional. "A balsa existente, sobre o Rio Ivaí é muito estreita, o que 
difi culta a passagem de veículos de carga e também de maquinários 
utilizados pelos agricultores. Além desse fato, é uma via importante 
para Rio Branco e Ariranha, por isso, pedimos que todos os prefeitos 

que nos ajude", disse Gerôncio. "A nossa Balsa precisa ser mais nova e maior, porque o nosso Polo é Ivaiporã, e passando 
pela Balsa, são 55 quilômetros até Ivaiporã, mas pela rodovia, são 120 quilômetros, além de outros inúmeros benefícios que a 
balsa proporciona", fi nalizou Gerôncio. 



Professora Edilce, de niver em Borró. Parabéns!! 
Rayssa Vitória de Morais Dias de niver em Borró. 

Parabéns!!

Laurinha de niver em Faxinal. Parabéns!!
De niver em Faxinal, o amigo Fábio do Fama 

Supermercados. Parabéns!!

Gabrielle Giovanna Martins de niver em  Rosário do 
Ivaí. Parabéns!! 

Juninho e Bruna da G8 Estética Automotiva 3M, 
tomando um Chopp de Vinho no Beer Serve em 

Faxinal
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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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO IVAÍ

ESTADO DO PARANÁ

O Departamento de tributação do Município de Rosário 
do Ivaí comunica aos contribuintes que estão com seus 
tributos em atraso ou em dívida ativa , que compareça 
junto ao departamento de tributos para a regularização ou 
o parcelamento de seus débitos, o não comparecimento 
implicará em cobrança judicial conforme Lei de 
responsabilidade fiscal.

Com os recursos dos Tributos recebidos a Prefeitura poderá 
estar investindo na melhoria e conservação da cidade, e em 
serviços como saúde, educação, transportes e Lazer. 

Aqui o dinheiro público é tratado com respeito.

Níver de Sérgio Moura de Oliveira em Borró. Parabéns!! 

O vereador Ed Willian com o deputado federal Rubens Bueno em encontro do PPS em 
Curitiba
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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



08E�içã� 5�9 - 10 �� ���h� �� 2017

Turini pede informações ao DER sobre Contorno Norte e outras obras

Turini propõe proteção aos direitos dos consumidores 

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.

O Prefeito Gerôncio de Rio Branco do Ivaí esteve 
participando, como faz sempre, no estádio municipal, da Copa 
Carlito Hass. Na oportunidade estiveram juntos, o vereador 
Márcio de Souza e o secretário Gil. O Prefeito destaca a grande 
participação popular, muita gente esteve acompanhando as 
partidas das quartas de fi nal, lembrando que o Município tem 
tido total apoio no esporte, seja nos grandes campeonatos, seja 
no transporte ou em outras realizações. O prefeito, além de ser 
um grande desportista, sempre fez questão de acompanhar 
de perto o esporte. Vale ressaltar também o grande trabalho 
frente ao setor de esportes do secretário Gil, muito competente 
e dedicado. – Da assessoria 

Gerôncio sempre apoiando e participando do 
esporte

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná deverá 
responder formalmente à Assembleia Legislati va como está a elaboração 
dos projetos de importantes obras rodoviárias: o Contorno Norte da Região 
Metropolitana de Londrina; a duplicação da BR 369 entre Jataizinho e Cornélio 
Procópio; e os três viadutos na rodovia, dois no perímetro urbano de Londrina 
e outro em Cambé. Requerimento com pedido de informações ao diretor 
geral do DER, Nelson Leal Junior, foi aprovado em plenário na sessão de 
quarta-feira (dia 5). O deputado estadual Tercilio Turini, autor da proposição 
assinada também pelos deputados Tiago Amaral e Cobra Repórter, lembra 
que em 31 de março foi anunciado em evento na Prefeitura de Londrina 

que os projetos deveriam estar concluídos em até quatro meses. “Já se passaram mais de 90 dias e, como há cobrança de setores da 
comunidade, pedimos esclarecimentos ao DER para repassar à população. Esperamos receber a resposta até o fi nal do mês, de preferência 
com notí cias boas”, afi rma Turini. No requerimento, são feitos também os seguintes questi onamentos: qual a previsão de conclusão dos 
projetos? A elaboração dos projetos é encargo do DER ou da concessionária Econorte? Os projetos serão apresentados à comunidade do 
Norte e Norte Pioneiro do Paraná, para avaliação e possíveis sugestões? Quando? Os projetos incluem cronograma de licitação e execução 
da obra? Caso positi vo, detalhar o cronograma. Quinta-feira (06), um grupo de lideranças reuniu-se com o superintendente regional 
do DER em Londrina, Sergio Selvati ci, que se comprometeu a contatar a Econorte para obter informações sobre os projetos. Quando o 
governo do Estado anunciou que vai fazer o Contorno Norte e antecipar a duplicação da BR 369, foi comunicado que a concessionária 
fi caria responsável pelo projeto. “Como o DER faz a interlocução com as concessionárias do pedágio, solicitamos ao órgão para buscar as 
informações”, comenta o deputado.

Para evitar os reajustes da tarifa de água e esgoto acima do índice de 
infl ação, constantemente prati cados pela Sanepar, o projeto de lei 119/2917 
estabelece que a Assembleia Legislati va do Paraná deva autorizar o aumento. 
Os deputados estaduais Marcio Pacheco e Tercilio Turini, autores da proposta, 
consideram que a exigência de autorização legislati va é uma forma de envolver 
a população na discussão e conter as iniciati vas de aumentar as faturas com os 
percentuais defi nidos exclusivamente pela Sanepar. Pelo projeto, toda vez que 
houver interesse da Sanepar e do Governo do Estado em aumentar contas de 
água e esgoto acima da infl ação, a medida deverá ser submeti da à aprovação 
da Assembleia Legislati va. Para os deputados, é preciso impedir o reajuste 

por decreto. “Queremos cumprir o que determina a Consti tuição estadual, que é a fi scalização e o controle dos atos do Poder Executi vo 
e também da administração indireta, neste caso a Sanepar”, ressaltam os deputados. De acordo com levantamento dos parlamentares, a 
tarifa da Sanepar teve reajuste de 106% nos últi mos seis anos, enquanto o índice de infl ação somou 50%. Para Marcio Pacheco e Tercilio 
Turini, qualquer reajuste tarifário acima da infl ação é lesivo à população diante da atual conjuntura econômica e fi nanceira do Brasil. 
“Os aumentos da Sanepar afetam o orçamento das famílias, que já enfrentam difi culdades com o alto custo de vida e, sobretudo, com 
o desemprego. Entendemos que a lei irá resguardar os interesses dos consumidores paranaenses”, afi rmam. O projeto de lei segue para 
análise das comissões da Assembleia Legislati va.

Ministro do TCU admite que usou jato da J&F
Justiça?

O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), 
usou o jatinho do Grupo J&F em uma viagem entre o Recife e Brasília 
em setembro do ano passado, quando o empresário Joesley Batista 
já era investigado pela Operação Lava Jato. Quando Dantas se valeu 
do empréstimo da aeronave da J&F, a Eldorado Celulose, empresa do 
grupo, havia sido alvo da Operação Sépsis, e Joesley, estava na mira dos 
investigadores por causa da delação do ex-vice-presidente de Fundos 
de Governo e Loterias Fabio Cleto sobre propina para liberação de 
valores do FI-FGTS. A aeronave usada pelos irmãos Joesley e Wesley 
Batista apareceu em investigações quando os delatores entregaram à 
Procuradoria-Geral da República (PGR) o plano de um vôo que incluiu 

um trecho usado pelo presidente Michel Temer com a mulher Marcela, em 2011, quando ele era vice-presidente da República. 
No caso de Dantas, a viagem e o passageiro estão registrados no plano de vôo da aeronave do grupo. O Estado questionou o 
ministro Dantas, mas ele não respondeu sobre como se deu o empréstimo da aeronave e quem arcou com os custos decorrentes 
do vôo. Em nota, Dantas afi rmou que o superfi cial e esporádico convívio social que teve com o Joesley não infringiu normas 
legais. No TCU, corte para a qual Dantas foi indicado pelo Senado Federal em 2014, o ministro participa de julgamentos de 
casos de interesse da holding J&F e dos irmãos Batista. As auditorias em curso avaliam irregularidades em repasses de R$ 10 
bilhões feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao grupo que controla a JBS, empresa de 
proteína animal dos irmãos. São cerca de R$ 8 bilhões em aportes do BNDESPar e outros R$ 2 bilhões em fi nanciamentos. A 
J&F informou que não vai comentar o tema específi co. “Os colaboradores já apresentaram informações e documentos referentes 
aos atos praticados por eles e continuam à disposição para cooperar com a Justiça.”

Denúncias de irregularidades 
rondam a vida públ ica do 
ex-ministro Geddel Vieira Lima 
desde seu primeiro emprego, aos 
25 anos, quando foi acusado de 
desviar milhões do Baneb (Banco 
do Estado da Bahia) e benefi ciar 
sua família. Dez anos depois, 
em 1994, já deputado federal, 
foi implicado no escândalo dos 
“anões do Orçamento” depois 
de seu nome aparecer em um 
papel encontrado na casa de um 
diretor da Odebrecht ao lado da 
mensagem “4%”. Foi inocentado. 

Geddel Vieira Lima é alvo de denúncias 
desde os 25 anos

Mais um do bando no cadeado!

Geddel foi preso nesta segunda-feira, 13, pela Polícia Federal, 
em sua casa em Salvador. A prisão é em caráter preventivo 
e procuradores afi rmam que o peemedebista tem agido para 
atrapalhar investigações. O ex-ministro também já foi associado 
a acusações de enriquecimento ilícito e de direcionamento para 
aliados de verbas do Ministério da Integração Nacional, mas foi 
a citação a seu nome na operação Cui Bono, da Polícia Federal, 
que resultou na primeira consequência jurídica prática. Geddel, 
que sempre negou todas as acusações, se entrincheirou em seu 
apartamento em Salvador desde novembro passado, quando 
entregou a carta de demissão ao presidente Michel Temer após 
ser acusado de tráfi co de infl uência para aprovar a construção 
irregular de um edifício na capital baiana. A interlocutores, dizia 
que estava refazendo a vida. Só reapareceu em Brasília em 
março, quando boatos davam conta de que ele poderia fazer 
delação premiada. Na ocasião, jantou com Temer no Palácio 
do Jaburu. Sempre que era questionado sobre essa hipótese, 
reagia com palavrões. E sobre a possibilidade de ser preso, 
algo que já se falava há duas semanas, dizia estar “tranquilo”.
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e a
Gentileza contra o mal

Nestes dias em que passamos a ter medo de sair 
caminhando pelas ruas, medo de cruzar com desconhecidos, 
medo de responder a uma simples pergunta de outro motorista 
no trânsito, um exemplo a ser seguido se destaca:

Estava em uma rua movimentada de São Paulo, quando 
notei um homem mal-encarado vindo na minha direção. Não 
sabia o que fazer, pois não dava tempo de desviar, de fugir, 
de mais nada. Então, fi z algo que surpreendeu até a mim 
mesmo. Assim que ele se aproximou, estendi a mão, como 
se o conhecesse: "E aí, cara, está perdido por aqui?" Ele 
se assustou, mas puxei assunto. O rapaz contou que havia 
saído da prisão e precisava de dinheiro para visitar a família. 
Conversando, caminhamos uns vinte minutos. Perto do hotel 
em que eu estava hospedado, tirei a carteira e disse: "Esqueça 
o que passou. Sua vida começa agora. Dou cinquenta reais 
para você visitar sua família." Ele viu que eu tinha mais 
dinheiro, mas não me ameaçou. Ao contrário, com os olhos 
cheios d´água, falou: "Posso lhe dar um abraço? Nunca 
ninguém conversou comigo assim. Esse papo ajudou a tirar 
ideias erradas da minha cabeça." A lição foi grande para mim 
também.

Um simples gesto de gentileza tem um poder que não 
podemos imaginar. Uma gentileza sincera é um gesto de amor, 
e não há mal no mundo que resista ao carinho, à fraternidade. 
Pessoas como essa da narrativa, que faliram em determinado 
momento da existência e tentam se reerguer, são muitas neste 
mundo. Infelizmente são numerosas as forças e infl uências 
que as desejam manter no lodo. Porém, uma pequena ação 
altruísta, corajosa, pode mudar esse rumo desastroso.

As ideias erradas da cabeça precisam ser substituídas 
pelas novas chances, pelos braços abertos dos irmãos de 
existência a dizer, amorosos: Vamos em frente! Estamos com 
você! Bola pra frente!

Todos erramos e temos direito de querer acertar novamente. 
Deus nos dá esta chance a cada reencarnação. Então, por que 
não damos novas oportunidades aos irmãos de vida na Terra? 
O ódio no coração, carregado por muitos, durante tanto tempo, 
não consegue ser simplesmente arrancado. Ele somente 
pode ser substituído pelas ideias saudáveis, pelo amor, pela 
compreensão. Figuremos um jarro com água turva. Para 
limpá-lo, basta que durante algum tempo, joguemos dentro 
dele água límpida sem cessar. O jarro transborda e a água 
lamacenta vai sendo trocada pela água clara. É assim com 
nossos pensamentos. É assim com os nossos sentimentos. 
Dessa forma, procuremos, sempre que possível, estender as 
mãos aos irmãos em desalento, sem medo, sem preconceitos. 
Não nos preocupemos em demasia com nossa segurança. O 
amor é nosso escudo, nossa proteção. No serviço do bem, 
contamos com outros que servem conosco, formando equipe 
segura e poderosa atuando no mundo em crescimento. Não 
tenhamos medo. O amor está conosco.

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

Governo Temer e políticos envolvidos estão minando a Lava Jato
Não podemos deixar!

“Em nenhum momento o grupo da Operação Lava Jato foi 
extinto, pelo contrário, ele foi aumentado com a equação que 
está ocorrendo”, afi rmou o delegado, minimizando os impactos 
da ação. Ele trabalha no caso desde seu início, em 2014, e 
chegou a ser acusado de tentar politizar a investigação ao 
afi rmar no início do ano em entrevista ao portal UOL que o “timing 
para prender Lula pode surgir em 30 ou 60 dias”. Na quinta-
feira o delegado negou haver qualquer tipo de interferência no 
processo ou recado para segurar as investigações, parar os 
procedimentos, e disse que atualmente a demanda por agentes 
é menor do que no início do caso, em 2014. Em nota, a Polícia 
Federal afi rmou que o modelo de extinguir a força-tarefa e 
centralizar os trabalhos em uma outra unidade é o mesmo 
adotado nas demais superintendências da PF com resultados 
altamente satisfatórios. O texto menciona as operações oriundas 
da Lava Jato “defl agradas pelas unidades do Rio de Janeiro, 
Distrito Federal e São Paulo, entre outros” como exemplo da 
efi ciência do método de trabalho adotado. O órgão negou que o 
remanejamento tenha qualquer motivo político ou orçamentário: 
“A medida visa priorizar ainda mais as investigações de maior 
potencial de dano ao erário (dinheiro público)”. Na semana 
passada a PF suspendeu a emissão de passaportes alegando 
"insufi ciência orçamentária". Os procuradores da República 
que integram a força-tarefa da Lava Jato divulgaram uma 
nota criticando as mudanças. Segundo eles, a “dissolução do 
grupo de trabalho da Lava Jato na Polícia Federal prejudica as 
investigações”. Mais à frente, o texto afi rma que o efetivo da 
PF que atua no caso já havia sido reduzido drasticamente no 

governo atual, e não é adequado à demanda. Em maio o jornal 
O Estado de São Paulo publicou reportagem na qual apontava 
queda de 29% nos repasses feitos pelo Ministério da Justiça 
para a superintendência da PF do Paraná e para o grupo da 
Lava Jato desde que Michel Temer assumiu a presidência. O 
mandatário (que já foi denunciado formalmente pelo crime de 
corrupção passiva) e integrantes de seu primeiro escalão estão 
na mira da Operação. Além disso, os procuradores escreveram 
que a redução do efetivo da PF vai na contramão do que foi 
feito no Ministério Público: “A necessidade evidente de serviço, 
decorrente inclusive do acordo feito com a Odebrecht [(resultou 
na abertura de dezenas de inquéritos), determinou que a equipe 
do Ministério Público Federal na Lava Jato em Curitiba tenha 
aumentado”. O mesmo ocorreu com os braços da Operação 
no Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. Eles acreditam 
que a distribuição das investigações para um número maior de 
delegados “a especialização do conhecimento e da atividade, 
o desenvolvimento de uma visão do todo, a descoberta de 
interconexões entre as centenas de investigados. Eles pediram 
que a medida seja revista. Carlos Fernando dos Santos Lima, 
um dos coordenadores da força-tarefa do MPF, foi além e disse 
que a dissolução do grupo da PF especializado na Lava Jato 
seria um refl exo da ação de políticos de todos os espectros, 
esquerda ou direita, PMDB, PSDB, PT, etc. De acordo com ele, 
as legendas estão na luta pela sobrevivência do seu mandato 
e do seu modo de fazer política. A extinção da força-tarefa da 
Polícia Federal é só uma comprovação do que estamos dizendo 
há algum tempo, conclui o procurador.

Denúncia contra Collor é liberada para julgamento por Fachin
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), decidiu enviar para julgamento na 2.ª Turma do STF a 
denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República 
(PGR) contra o senador e ex-presidente da República Fernando 
Collor de Mello (PTC-AL), na Lava Jato. Ainda não está marcada 
a data do julgamento, que poderá tornar Collor réu. Denunciado 
com mais oito pessoas, Collor responderá por corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato. Além disso, tanto ele quanto 
os demais denunciados são acusados também do crime de 
organização criminosa. Segundo as investigações, pelo menos 
entre os anos de 2010 e 2014, mais de R$ 29 milhões em 
propina foram pagos ao senador em razão de um contrato de 

troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre 
a BR Distribuidora e a empresa Derivados do Brasil (DVBR), 
bem como em função de contratos de construção de bases de 
distribuição de combustíveis fi rmados entre a BR Distribuidora e 
a UTC Engenharia. A suposta organização criminosa relacionada 
à BR Distribuidora atuaria voltada principalmente ao desvio de 
recursos públicos em proveito particular, à corrupção de agentes 
públicos e à lavagem de dinheiro. Segundo a PGR, teria ocorrido 
em razão da infl uência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
sobre a empresa.  A denúncia foi assinada em 18 de agosto 
de 2015, pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 
e foi aditada (ampliada) em março de 2016.

Janot diz que sentiu náusea quando ouviu gravação de Temer
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afi rmou na 

quarta-feira que fi cou enjoado ao ouvir a gravação da conversa 
entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, 
da JBS. “Fiquei chocado e senti náusea”, contou em entrevista 
à Globonews. “Foi minha reação física. Enjoado mesmo.” Na 
gravação, que foi uma das bases da denúncia da PGR contra 
o peemedebista por corrupção passiva, Joesley relata a Temer 
em um encontro sem registro ofi cial no Palácio do Jaburu 
que “está bem” com o ex-deputado Eduardo Cunha, preso na 
Lava Jato, e que cooptou um procurador que o investigava. 
Questionado sobre as críticas à denúncia, Janot defendeu a 
peça e lembrou que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, 

fl agrado recebendo uma mala de 500 mil reais de um diretor 
da JBS, foi indicado pelo próprio Temer a Joesley como seu 
intermediário. “Se isso é fraco, não sei o que é forte”. “Um 
empresário investigado tem uma conversa que ele grava com 
um ex-deputado acertando a ida dele à residência do Presidente 
da República à noite, sem testemunhas. Chega ao palácio, 
não é sequer identifi cado na porta e tem uma conversa muito 
pouco republicana com o presidente”, disse Janot. A narrativa 
é fortíssima. O procurador-geral negou que o Ministério Público 
tenha orientado Joesley a gravar a conversa com Temer. “Essa 
gravação foi feita espontaneamente por aquele que seria o 
delator. A PGR não combinou absolutamente nada”.

Segundo ministro da Justiça de Temer MP precisa de controle
Pronto pra defender os seus!

Em meio ao turbilhão político causado pela delação premiada 
do Grupo J&F, o governo indicou o jurista Torquato Jardim para 
o Ministério da Justiça. Vindo do Ministério da Transparência, 
Jardim já começou no cargo sob o escrutínio público. Isso 
porque sua indicação foi vista como uma possível tentativa do 
governo de interferir nos rumos da Lava Jato. A Polícia Federal, 
parte importante das investigações que incomodam políticos 
de todos os escalões, fi ca dentro da estrutura do ministério. O 
novo ministro, no entanto, nega essa intenção repetidamente. 

Por outro lado, desconversa quando se fala sobre a substituição 
do diretor-geral da PF, Leandro Daiello, tema que afi rma estar 
presente em 10 de 10 conversas que tem com jornalistas. A 
Exame Hoje, Jardim disse que tem um trabalho de absoluta 
lealdade com Daiello, mas que todos terão sucessores algum 
dia. Jardim também faz críticas e defende um controle maior 
sobre o Ministério Público, que diz cometer excessos “como 
todas as outras instituições do poder público”.
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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.

ATENÇÃO FAXINAL E REGIÃO!!! 
CURSOS DE PÓS DA UEM PARA

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Informamos que as inscrições para o processo seletivo de candidatos para 

ingresso nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), na modalidade 
de Educação a Distância, ocorrerão no período de 07 a 17 de julho de 2017. Não 
existe cobrança de taxa de inscrição, bem como mensalidade, ou seja, o curso é 
inteiramente gratuito. Solicitamos aos interessados que acessem o site do NEAD

(http://portal.nead.uem.br).
ESPECIALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO (AEE)

FAXINAL - 30 VAGAS
EDUCAÇÃO INCLUSIVA!!

ESPECIALIZE-SE!!

Janot pede inquérito contra Serra no STF por caixa 2 em 2010
Ta tudo dominado!

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura de um inquérito no Supremo 
Tribunal Federal para investigar o senador José Serra (PSDB-SP) sob a suspeita de que ele 
teria recebido doação não contabilizada na campanha eleitoral à Presidência da República 
em 2010. Com base em depoimentos do delator Joesley Batista - dono do Grupo J&F, que 
controla a empresa JBS -, a PGR suspeita que Serra possa ter cometido o crime de caixa 
2 eleitoral, prática que prevê até 5 anos de prisão. Joesley contou em depoimento que 
Serra teria lhe procurado na sede do grupo empresarial JBS, em São Paulo, para pedir 
fi nanciamento para a disputa eleitoral presidencial de 2010. O delator disse que passou R$ 
7 milhões não contabilizados, e outros R$ 13 milhões ofi cialmente declarados, totalizando 
R$ 20 milhões para a campanha presidencial. De acordo com o delator, o repasse não 
contabilizado ocorreu por meio de emissão de nota fi scal, pela LRC Eventos e Promoções, 
no valor de R$ 6 milhões, para simular a aquisição de um camarote de um autódromo de 
Fórmula 1 e de emissão de nota fi scal, no valor de R$ 420 mil, emitida pela empresa APPM 
Análises e Pesquisas. Por entender que não há conexão com nenhuma investigação que 
esteja no gabinete do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, a PGR pediu que o novo 
inquérito seja distribuído livremente entre os ministros, por sorteio.

Segundo Moro Vaccari roubava para o PT
O juiz Sergio Moro enviou ofício ontem para desembargador João Pedro Gebran Neto, 

do TRF da 4ª Região, com informações que considera relevantes sobre os julgamentos do 
ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. A mensagem de Moro faz referência a uma das 
condenações de Vaccari, que nessa ação penal foi absolvido em segunda instância por ausência 
de provas sufi cientes. Sergio Moro disse que é verdade que em nenhuma das condenações 
de Vaccari fi cou comprovado que o ex-tesoureiro tenha aumentado o patrimônio pessoal 
a partir dos desvios de recursos na Petrobras. O dinheiro tinha outro destino. “Importante 
esclarecer que não há prova material de enriquecimento ilícito de João Vaccari Neto, pois, 
considerando os casos já julgados, roubava ele para o partido e não para ele próprio”. Para 
o juiz, “descabe exigir prova material do que aparentemente não ocorreu, o enriquecimento 
pessoal”. Segundo Sergio Moro,  há provas materiais de que os valores desviados eram 
carreados para o PT. “Era ele (Vaccari) o principal arrecadador de vantagens indevidas junto 
às empresas fornecedoras da Petrobras para a campanha do Partido dos Trabalhadores”. 
Para o magistrado,  Vaccari  teve um papel central no esquema criminoso e deve continuar 
preso. O juiz fez um resumo de condenações de Vaccari em quatro outras ações penais, 
que somam mais de 30 anos de prisão, e lembrou ao desembargador responsável pelo 
processo  que o ex-tesoureiro ainda responde a outras três ações que tramitam na Justiça 
Federal em Curitiba.
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

TEMOS QUE TEMER
Semana na CCJ vai ser de trocas para garanti r votos a Temer

A velha porca e corrupta políti ca em ação!

Diante da perspecti va de derrota na Comissão de Consti tuição e Justi ça (CCJ) 
da Câmara, a base governista prepara uma série de mudanças na composição 
do colegiado na próxima semana para garanti r votos contra a admissibilidade da 
denúncia que acusa o presidente Michel Temer de corrupção passiva. O vice-líder 
da bancada do PMDB, Carlos Marun (MS), será alçado ao posto de ti tular no lugar 
de José Fogaça (PMDB-RS). Membro da tropa de choque do governo, Marun abriu 
a temporada de trocas na comissão quando foi colocado na suplência no lugar 
de Valtenir Pereira (MT), que trocou o PMDB pelo PSB. O esforço dos parti dos da 
base aliada é garanti r que governistas tenham prioridade de voto na apreciação 
do relatório do deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ). Como a perspecti va é de 
que o parecer será pela admissibilidade da denúncia, os governistas atuam para 
reverter o cenário ruim e avisam que podem fazer mais substi tuições.
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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 
Eurides Cavalheiro de Meira 359, 
centro R$ 600,00 mensais 
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Joao Leandro Barbosa 163, R$ 
490,00 mensais 
9) Casa de madeira, 2 quartos, Av. 
Brasil 2.254, R$ 380,00 mensais  
10) Terreno comercial 3.000m², 
Parque Industrial, R$ 2.000,00 
mensais  
11) Sala comercial, Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira, 167 Centro, 
R$ 1.500,00 mensais 
12) Barracão com 600,00m², Rua 
Eugenio Bastiani 2027, centro R$ 
2.100,00 mensais  
13) Barracão 250,00m² de 
construção, Mauá da Serra, R$ 
2.500,00 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. Casa Alvenaria, Acesso da Rua 
dos Dominicanos, R$ 240.000,00 
7. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00 
8. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
9. Casa Alvenaria, terreno 
440,00m² Rua Anita Garibaldi 
245, R$ 130.000,00 
10. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 
centro, R$ 150.000,00 
11. Casa Alvenaria com sala 
comercial, 135 m² terreno 600 
m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$ 
200.00,00 
12. Casa Alvenaria, Terreno 
630m², Cruzmaltina, R$ 
180.000,00 
13. Apartamento e sala comercial 
244,16m², terreno 196,95m², Av 
Brasil 1604, centro, R$ 600.000,00 
14. Apartamento 2º Andar, 
92,00m² Residencial Betel, 
Rua Noboro Fukushima 399, 
Apucarana-PR R$ 280.000,00 
15. Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00  
16. Chácara área de 3.048 m², 
Kaloré – Pr R$ 150.000,000 
17. 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.


