
EDIÇÃO Nº 600 - ANO 12 - FAXINAL, 17 DE JULHO DE 2017                              Diretor Proprietário: Tolstoi Mantovani Júnior                              R$: 1,00

  AUTO POSTO
   PILAR
(43) 3474-1241

Avenida Brasil, s /n  - Grandes Rios - PR

Troca de óleo  
3x no cartão 

sem juros

De 17/07 a 23/07
Farmácia do Povo

3461-3040 
99922-5317

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
De um cidadão/eleitor – quero parabenizar os 

vereadores de Cruzmaltina pela prestação de contas 

no Jornal. Vejo que meu voto valeu e está sendo 

respeitado. Transparencia e informação é o caminho. 

Tamo junto!

Na Terra da Ave que canta, teve UFC na Av. 

Brasil. Surge um novo campeão e esse é cara macho. 

Quando será a segunda defesa do cinturão?

A contrário da música, aqui o samba acabou, 

fugiu, mas continua veiaquinho, ele e o ex-lalau. 

Parceiros na veiaquice! 

E continua a cornitude, depois de um ano e meio 

o valeti deixa a morena gotosa e outro cornuto fi ca 

com a gaiada no serviço. Cada um tem o que merece!

Na Terra dos Galáticos tem agora a Comitiva 

Escova os Dentes, fazem parte: Bagual; Pingaiada; 

Dimenor; Dimaior; Becório; Bastião; Maurona; Do 

Jornal; etc...

Valeti toma todas e se perde na Estrada de 

Faxinalzinho. Cuidado! Carcule se fosse no cadeado. 

HHuuiii!

Na Terra da Madeira funcionária gotosa, tava no 

carro de valeti, será que tava no rala e rola? Não, tava 

rezando!

Tem gente com falta de treinamento derrubando 

doente da maca. Fuja Loko! Pensei que fosse só em 

jogo de futebol!

Na Terra do Café, coroa gostosa ta louquinha 

pra coisar. Disse que já tem um tempo que não... 

Quarqué coisa, tamo ai!

Tem gente dando cursos, mas não paga 

ninguém. Como alguém pode falar as pessoas, se 

não tem moral, não paga as suas contas. Prefeitos 

cuidado! Tamo de olho e vamos avisar! Cuidado com 

a veiaquice! 

Na Terra da Uva, tem gente dizendo que o valeti 

não ta comparecendo. Parece que a cumadi ta, mas 

em outro terreiro. É a cornitude justa!

Taxista de Uber está agindo na Terra da Ave que 

Canta, levando cumadis no Pop. Será que a cumadi 

titular sabe?

De um cidadão informado - Na Terra do Boi é 

igualzinho ao Senado sobre a reforma trabalhista, lá 

eles encerraram a sessão apagando as luzes, aqui o 

presidente encerra por falta de argumentos.

Dizem por ai que tem um vereador que promete 

muito, mas não faz nada. Não me diga! É o que mais 

tem!

Na Terra do Boi a coisa ta feia, dizem que o 

gordinho fofo foi embora e não dá mais notícias. O 

que aconteceu?

Na Terra da Uva valeti ta de zóio na morena do 

zóio d’agua. Chega junto! 
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 17/07 a 23/07

Senado aprova reforma trabalhista
Em uma sessão conturbada, a reforma trabalhista foi 

aprovada na terça-feira, 11, no plenário do Senado por 50 votos 
favoráveis e 26 contrários. Houve 1 abstenção em um quórum 
de 77 senadores. Agora, os senadores votam destaques e o 
projeto segue para a sanção presidencial. Conforme acordo 
prévio feito com os senadores, alguns pontos da reforma 
serão alterados, como o contrato intermitente, o papel dos 
sindicatos e o trabalho insalubre para gestantes e lactantes. 
A aprovação da reforma trabalhista é uma grande vitória 
política do governo Michel Temer, que precisa dar mostras de 
força política em meio às acusações contra o presidente da 
República no próprio Congresso. Apesar da luta do governo 
para aprovar o projeto, não houve comemoração entre os 50 
senadores que apoiaram a reforma. Por se tratar de um tema 
polêmico e com forte apelo popular, os parlamentares preferem 
não se pronunciar sobre o tema. A medida é considerada pelo 
governo um dos principais instrumentos para estimular novas 
contratações no mercado de trabalho e desburocratizar os 
processos de admissão e demissão - queixa recorrente de 
muitos empresários. O texto altera mais de 100 pontos da 
CLT. Entre eles, autoriza os trabalhos intermitentes, permite 
dividir as férias em três períodos e faz com que os acordos 
coletivos tenham força de lei.

Aécio é notifi cado a devolver R$ 20 milhões 
à União

E diz que é inocente!
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) e três ex-secretários 

de Ciência Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 
foram notifi cados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações a devolverem R$ 20,3 milhões 
aos cofres públicos. A cobrança é por um convênio fi rmado 
entre o ministério e a secretaria de Minas em 2005, quando 
Aécio era governador do Estado. O acordo previa o repasse 
de R$ 21,5 milhões ao governo mineiro para instalação de 
Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs). Ainda em operação, 
os centros oferecem 48 cursos gratuitos de inclusão digital e 
social nas áreas de agricultura, empreendedorismo, informática 
e meio ambiente, por exemplo. Há em Minas 84 CVTs com 
equipamentos para dar suporte técnico aos cursos. Uma 
apuração interna do ministério, porém, verifi cou despesas 
irregulares no convênio, seja pela contratação de serviços não 
contemplados no plano de trabalho ou pela contratação de 
serviços cuja execução não foi comprovada. A pasta apontou 
ainda a existência de contratos duplicados. As despesas 
irregulares somaram R$ 7,3 milhões em valores da época, 
corrigidos para R$ 20,3 milhões atuais. No último dia 23, 
Aécio e os ex-secretários Olavo Bilac Pinto Neto, Paulo Kleber 
Duarte Pereira e Alberto Duque Portugal foram notifi cados a 
devolver a quantia. O comunicado dá 30 dias para que seja 
feito o pagamento ao governo federal ou o caso será levado 
ao Tribunal de Contas da União. Aécio e os ex-secretários 
já apresentaram defesa ao longo do processo no ministério 
e contestam a notifi cação. O atual governador de Minas, 
Fernando Pimentel (PT), também foi notifi cado. O caso pode 
fazer com que o Estado de Minas Gerais seja considerado 
inadimplente pelo governo federal.

Lula ainda pode ser candidato em 2018
Além de não mandá-lo automaticamente para a prisão, a 

condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove 
anos e seis meses de prisão pelo juiz federal Sergio Moro, na 
quarta-feira, não tira o petista da disputa da eleição presidencial 
de 2018. Como Moro é um juiz de primeira instância, sua decisão 
não basta para que a candidatura de Lula seja barrada pela Lei 
da Ficha Limpa, que incide sobre candidatos condenados a partir 
da segunda instância. A decisão de manter ou não Lula na disputa 
ao Palácio do Planalto, cujas intenções de voto ele lidera, está, 
portanto, nas mãos da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), composta pelos desembargadores João 
Pedro Gebran, Leandro Paulsen e Victor Laus, os responsáveis 

por revisar as decisões de Moro. Não se sabe quando a defesa 
do ex-presidente vai apelar da sentença de Sergio Moro, nem 
quando o magistrado enviará os autos do processo contra Lula 
ao TRF4, mas, considerando a média de um ano, um mês e 15 
dias de decisão dos desembargadores a partir das remessas 
da primeira instância, é possível que o julgamento na segunda 
instância se dê às vésperas ou em meio à campanha eleitoral 
de 2018. Sobre a possibilidade de o petista ser barrado pela Lei 
da Ficha Limpa, o especialista em direito eleitoral Alberto Rollo 
diz que, “a partir do momento em que houver a condenação na 
segunda instância, Lula estará inelegível”.

Deputados pró-Temer na CCJ receberam R$ 134 mi em emendas
Corruptos em ação!

Acusado pelo deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) de 
usar dinheiro público para obstruir a Justiça na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o governo de Michel 
Temer (PMDB) distribuiu, em junho, 134 milhões de reais em 
emendas parlamentares aos 40 deputados que votaram a 
favor do presidente na análise da denúncia contra ele na CCJ. 
Levantado pela ONG Contas Abertas, o número é 103% maior 
que os 66 milhões de reais destinados aos 25 deputados que 
votaram pela aceitação da acusação da Procuradoria-Geral 
da República contra o peemedebista por corrupção passiva. 
Cotejando os valores médios por deputado, cada parlamentar 

favorável a Temer levou 3,4 milhões de reais em emendas, 
valor 31% mais alto que os 2,6 milhões de reais médios aos 
deputados contrários ao presidente. As emendas parlamentares 
são recursos com previsão no Orçamento federal e têm a 
aplicação indicada por cada parlamentar em obras e projetos 
em municípios de seus estados. Uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) aprovada em 2015 tornou obrigatório 
ao governo o pagamento das emendas parlamentares, cujos 
valores devem ser desembolsados ao longo do ano. Em junho, 
segundo o Contas Abertas, o governo liberou 2 milhões de reais 
em emendas a deputados e senadores.

Eike produz anexos de delação que envolve Lula
Mais um?

O empresário Eike Batista e seus advogados produziram 
ao menos oito anexos da sua proposta de delação premiada 
que será entregue ao Ministério Público Federal (MPF) no Rio, 
apurou o Estado/Broadcast. Neste momento, os principais nomes 
citados na colaboração de Eike são o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) e 
o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Eike deve detalhar 
lobby que teria sido feito por Lula em favor das empresas do 
grupo X. O empresário, no entanto, irá ponderar que o petista 
nunca fez nenhum pedido formal para que contribuísse nas 
campanhas eleitorais. No caso de Mantega, ele pretende 
detalhar pedido do ministro para que fi zesse um pagamento de 

R$ 5 milhões, no interesse do PT. Eike já prestou depoimento 
no ano passado à força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba, 
sobre o tema. Já Cabral teria cobrado propina de ao menos 
duas empresas de Eike, a petroleira OGX e a OSX, braço de 
construção naval do grupo. A defesa do fundador do grupo X 
está agora colhendo anexos de executivos e ex-executivos das 
empresas de Eike, que podem corroborar as suas declarações. 
Neste momento, há cinco executivos colaborando, segundo 
fontes. O empresário recorreu a eles em busca de detalhes, 
porque fi cava na holding do grupo, a EBX, e não se envolvia 
no dia a dia das companhias.

Moro explica por que Lula não será preso 
O juiz Sergio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos 

e seis meses de prisão pelo caso tríplex. Apesar disso, Moro 
não pediu a prisão preventiva de Lula. “Poderá o ex-Presidente 
Luiz apresentar a sua apelação em liberdade”, escreve o juiz em 
sua decisão. Moro relembra que Lula respondeu ao processo 
em liberdade e, nesse meio tempo, teria orientado a destruição 
de provas, de acordo com depoimentos de José Adelmário 

Pinheiro Filho e Renato de Souza Duque. “Até caberia cogitar 
a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, entretanto, considerando que a prisão cautelar de 
um ex-presidente da República não deixa de envolver certos 
traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento 
pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências 
próprias da condenação”, explica Moro.

Deputado diz ter sido ameaçado pelo líder do meu partido
Em uma fala contundente na noite de quarta-feira, 12, o 

deputado federal Delegado Waldir (PR-GO) acusou o líder do 
PR, deputado José Alves Rocha (BA), de ameaçá-lo depois 
de ele se posicionar a favor da admissão da denúncia contra 
o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Delegado 
Waldir foi um dos quatro deputados do PR que foram trocados 
na composição da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara, em meio à discussão sobre o aval da Casa para que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) analise a denúncia apresentada 
pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o 
presidente. O deputado recorreu ao STF para reverter a troca, 
mas seu mandado de segurança foi rejeitado pela presidente 
da Corte, ministra Cármen Lúcia. “Muitos parlamentares estão 

de joelhos, rastejando para essa organização criminosa que 
está no Palácio do Planalto, em troca do quê? De emendas, de 
cargos”, criticou Delegado Waldir. “Essa semana, logo depois 
do meu posicionamento nessa Casa, passei a ser ameaçado, 
primeiro, pelo líder do meu partido, que queria tomar providência 
em relação à minha conduta. Não vão me calar”, disse o 
parlamentar. Delegado Waldir também não poupou o Palácio 
do Planalto de críticas. “Esses bandidos do governo não me 
conhecem, essa organização criminosa continua ameaçando 
agora os parlamentares de todos os partidos. Quem não fechar 
questão na votação em plenário vai sofrer consequências, vai 
perder emendas, vai ser expulso do partido. Esses partidos vão 
se esvaziar”, prosseguiu.

Farmácia do Povo
3461-3040 / 99922-5317
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
os policiais de plantão foram ao local e ao chegar próximo do endereço 
com as luzes de emergência da viatura ligadas, três pessoas saíram da 
residência correndo e pulando muros, mas foram alcançadas e identifi cadas. 
Eram três jovens, um deles trazia a quantia de R$ 282,00 (duzentos e 
oitenta e dois reais) em espécie. Realizada buscas nos terrenos por onde 
os três passaram, foi localizado um revólver da marca Taurus calibre 32, 
sem munições. Nenhum dos três assumiu a posse da arma. Todos os 
envolvidos, o revólver e o dinheiro, foram encaminhados até a 53° DRP de 
Faxinal para as providências de polícia judiciária. Os abordados são: Willian 
Michael dos Santos Gomes, de 24 anos; Luiz Paulo Musial Melchiades 
dos Santos, de 19 anos; e Leonel Pereira de Souza, de 23 anos. Todos 
negaram qualquer envolvimento com o tráfi co de drogas. Na delegacia, 
eles prestaram depoimentos e foram liberados. A arma fi cou apreendida.

Embriaguez ao volante em Grandes Rios
Wilson Garcia, de 64 anos, inclusive cidadão considerado idôneo por 

toda comunidade, foi fl agrado dirigindo, após fazer consumo de bebida, 
no dia 10 de julho, segunda-feira, às 18h24min, na Av. Brasil, em Grandes 
Rios. A equipe da PM realizava patrulhamento quando visualizou o carro, 
uma Parati de cor cinza com o vidro traseiro quebrado. Foi dada voz de 
abordagem, quando se constatou que o condutor estava com sua CNH 
vencida, há mais de 30 dias e ainda, que o referido veículo possuía 
pendências de licenciamento e seguro obrigatório. Outra questão verifi cada,  
é que o homem apresentava sinais de embriaguez, o teste do bafômetro 
aferiu a quantidade de 0,49 mg/l. Diante dos fatos ele foi entregue na 
Delegacia, onde pagou fi ança e foi liberado logo em seguida. A Parati foi 
encaminhada ao pátio do Destacamento de Grandes Rios para providências.

Homem é morto a tiros na zona rural de Mauá da Serra 
A Polícia Militar de Mauá da Serra através dos soldados, Balieiro e 

Moreira, foi acionada por moradores da Serra do Cadeado com informações 
de que um sitiante havia sido encontrado morto na manhã de quinta-feira, 
dia 13 de julho. Ao chegar no local, que fi ca em uma região conhecia 
como Fazenda Gleba, mais precisamente no km 306 da BR 376, estrada 
do Projeto Sinfor. Ao chegar no local, foi encontrado em um sítio, a vítima 
caída no terreiro próximo da porta da sala com duas perfurações, uma na 
região do abdômen e a outra acima da boca, a princípio, provocadas por 
disparo de arma de fogo. A vítima, segundo agricultores do Bairro, seria 
o Taxista, um ex-taxista, de nome Isaías dos Santos, 70 anos, dono do 
sítio e que morava sozinho na propriedade. Ao que tudo indica e pelas 
condições do corpo, o crime teria ocorrido horas antes da chegada da 
Polícia Militar. Foi acionado o Instituto Médico Legal de Apucarana, a 
Polícia Civil de Marilândia do Sul, e o caso será investigado. A principal 
hipótese é de latrocínio.  Os PMs fi zeram os devidos levantamentos e 
tomaram as medidas cabíveis.

Morador de Borrazópolis é assalto em Ortigueira 
Várias ocorrências foram registradas em Ortigueira, entre os dias 

06 e 09 de julho, fi nal de semana. Entre elas, o caso de um morador de 
Borrazópolis, de nome Marcio Pereira, fi lho do já falecido Mané da Alto 
Alegre, foi vítima de assalto em Ortigueira. Segundo informações, ele saiu de 
Borrazópolis e quando chegava na fazenda, onde trabalha e que pertence 
Família Dias, foi vítima de roubo. Dois elementos em uma motocicleta, o 
abordaram na porteira da propriedade. Ele estava com uma camioneta 
e foi feito refém. Os bandidos levaram o dinheiro que seria utilizado para 
pagamento de funcionários. Eles também questionaram se o veículo tinha 
rastreador via satélite, como Márcio não soube informar, jogaram a chave 
no mato e fugiram na própria motocicleta, sem deixar pistas. O nome da 
fazenda e outros detalhes, não foram divulgados.

Motociclista acusado de direção perigosa e embriaguez
João Carlos da Silva Lopes, de 18 anos foi detido acusado de direção 

perigosa, dirigir sem CNH, infração de trânsito e embriaguez ao volante. O 
jovem nega que tenha cometido tais crimes e confi rmou apenas, que bebeu 
vinho e cerveja antes de pilotar a moto. A abordagem aconteceu entre as 
Ruas Amazonas e Santa Catarina, às 23:30 horas da noite de terça-feira, 
dia 11 de julho. Em seu relatório, a PM informou que fazia patrulhamento 
pela área central, quando na Av. Paraná, avistou a motocicleta Honda Titan 
125, de cor vermelha, placas AJO-8258 de Apucarana, com o condutor 
pilotando em zigue-zague pela via e ao receber voz de abordagem 
através de sinais luminosos, sonoros e voz, avançou com a motocicleta 
para cima da viatura, sendo necessário que o policial condutor, desviasse 
rapidamente, vindo a raspar a roda dianteira esquerda no meio fi o do 
canteiro central, para evitar que ocorresse um acidente. Posteriormente 
o acusado empreendeu fuga por diversas ruas da cidade, sendo que 
devido a sua imperícia, imprudência e negligência, colocou em risco sua 
própria vida e gerou perigo de dano aos veículos que também utilizavam 

PM registra três furtos em Faxinal
No relatório da Polícia Militar de Faxinal, divulgado na manhã de 

quinta-feira, 13 de julho de 2017, foram informados três furtos. O primeiro 
furto foi às 20horas, de 12 de julho, na Rua Tibúrcio Francisco Oliveira. Um 
cidadão relatou que foi levado um botijão de gás de sua casa, todos da 
família se encontravam no local, porém não ouviram e nem perceberam 
nada, só deram falta do mesmo quando foram utilizar o fogão. O botijão 
encontrava-se do lado de fora e o autor, provavelmente, utilizou o muro 
dos fundos, que tem acesso a um pasto para entrar e furtar. O segundo 
furto ocorreu às 20 horas, de 12 de julho, na Av. Eugênio Bastiani, no 
Colégio Estadual Érico Veríssimo. Uma professora disse que, enquanto 
lecionava na sala do 3°ano D, deixou seu celular sobre a mesa e após ter 
ido até a carteira de alguns alunos, o aparelho desapareceu. As bolsas 
de todos os alunos foram revistadas, mas nada foi encontrado. O terceiro 
furto aconteceu na Rua Castro Alves, ainda durante o dia 12 de julho, uma 
mulher de 26 anos, estacionou seu veículo no endereço onde mora a sua 
irmã, deixando o veículo na frente da residência com a porta destravada. 
Mais tarde, chegando em sua casa, na Rua José Pereira do Nascimento, 
percebeu que da sua bolsa, na cor rosa, foi furtada do interior do carro. 
Nela havia documentos pessoais, cartões do SUS da família, cartão do 
SAS das fi lhas, Cartão do Banco do Brasil, agência Jardim Alegre em 
nome de Weslei da Silva de Souza, um fone de ouvido branco, R$ 24,00, 
uma carteira de mão rosa e maquiagem.

Homem quebra porta e ameaça enfermeira em Faxinal
Uma enfermeira do Hospital Municipal de Faxinal solicitou a PM, porque 

chegou um indivíduo muito alterado, proferindo palavras de baixo calão 
e ainda veio ameaçá-la de morte. No momento que entrava em contato 
com a equipe policial o autor chutou a porta de blindex, que veio a quebrar 
e após o fato o autor entrou em um veículo Celta de cor preta, que no 
interior havia mais duas pessoas, uma delas, a vítima reconheceu como 
sendo a mãe do autor, depois tomaram rumo ignorado. Foram realizadas 
rondas pela localidade, porém sem êxito. O infrator já foi identifi cado e 
responderá criminalmente pelos seus atos, até porque depredar patrimônio 
público é crime. 

Acidente fatal na Serra do Cadeado 
A Polícia Rodoviária Federal confi rmou que ocorreu um acidente fatal 

na BR 376, no km 313, onde um Caminhão Mercedes Benz, Baú, com 
placas AFE-4335 de Colombo, mas que pertence a uma empresa de Ponta 
Grossa, carregado com farinha de carne e ossos, caiu em uma ribanceira. 
O veículo carregou em Londrina e seguia sentido Capital, quando no início 
da noite de segunda-feira, dia 10 de julho, de 2017, o acidente ocorreu. Na 
manhã de terça-feira, dia 11 de julho, os patrulheiros de Mauá da Serra, 
informaram que o motorista foi retirado das ferragens e levado para o IML 
de Ponta Grossa, sem ser ofi cialmente identifi cado. Foi encontrado no 
local, apenas um título de eleitor, que pode ser do condutor.

Acidente de moto em Grandes Rios 
No dia 10 de julho, segunda-feira período da tarde, dois aposentados 

do Assentamento Egídio Brunetto, em Rio Branco do Ivaí, caíram de moto 
em Grandes Rios, na estrada de Flórida do Ivaí, ou Lagoa Seca, como o 
trecho de estrada rural é conhecido. Segundo enfermeiros de plantão os 
feridos são, Pedro Antônio Filho, de 78 anos, e Sebastião Francisco de 
Souza Ferreira, de 65 anos. Nenhum deles corria risco de perder a vida. 
Eles fi caram internados em observação.  

Aluno com faca na escola
Um aluno de 14 anos, foi apreendido com uma faca na bolsa em 

Grandes Rios, dentro do Colégio Estadual Geremias Lunardelli, no dia 12 
de julho, às 16:30 horas. A Equipe da PM foi acionada pelo Diretor, após 
ele ouvir de estudantes que os mesmos estavam com medo, porque um 
menor afi rmava portar uma arma branca e que iria pegá-los. Quando a 
PM chegou, o infrator já estava na sala da direção. A faca foi encontrada 
e apreendida.

Furto em casa de Mauá da Serra
Ladrões foram, no dia 12 de julho, na casa de uma moradora da Rua 

Santa Maria. Era noite, quando ela relatou que se ausentou da residência 
e ao retornar, notou que seus pertences estavam revirados. Ela sentiu falta 
de alguns gêneros alimentícios, mais precisamente carnes que estavam 
na geladeira, e também alguns sapatos que teriam sido levados, não 
sabendo precisar a quantidade.

Suspeitos são abordados por tráfi co de drogas
Em Faxinal, a PM registrou denúncia de tráfi co de drogas na Rua 

Princesa Isabel, às 23:30 horas, de 12 de julho. Segundo populares, 
havia pessoas vendendo entorpecente e portando arma de fogo, além da 
grande movimentação de usuários. Com o intuito de averiguar a situação, 

a via, vindo por diversas vezes a quase colidir. A moto só foi apreendida 
após apresentar falha mecânica. Como o rapaz disse ter bebido cerveja 
e vinho, ele foi convidado a fazer o teste do bafômetro, o qual aferiu 0,55 
mg/l, confi gurando assim o crime tipifi cado no Artigo 306 do CTB. O caso 
foi levado a Delegacia de Faxinal.

Mulher denúncia homem por assédio em Rosário
Uma moradora de Rosário do Ivaí, que trabalha como babá, procurou a 

Polícia Militar no dia 13 de julho, às 16:20 horas, para denunciar o motorista 
de um ônibus escolar, por assédio sexual. O endereço da ocorrência foi 
na Chácara Rosário, na Água do Engano. No boletim de ocorrências da 
PM, os policiais detalharam o que foi informado pela vítima. “Ela disse 
que saiu do trabalho, próximo a Cocari, por volta das 19h00min, dia 12 
de julho e foi seguida por seu vizinho que é motorista de ônibus escolar 
do município de Rosário do Ivaí. Afi rmou ainda, que ele estava em uma 
motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, o qual ofereceu carona, chamou 
para sair e pediu o telefone da mesma; afi rmou também, que após várias 
recusas, ainda continuou insistindo. A mulher fi nalizou, afi rmando que vêm 
sofrendo assédio por parte deste indivíduo, que sempre que a encontra 
faz gestos para ela, chamando-a para sair”, informou a PM. Diante dos 
fatos, todas as providências foram tomadas e o caso foi encaminhado a 
Delegacia de Polícia.

Mulher tenta suicídio e marido é preso em Rio Branco
Em Rio Branco do Ivaí, houve uma confusão em um bar que terminou 

com uma mulher, de nome Ana, ferida com golpe de faca e o marido 
dela preso, porque tinha contra ele um mandado de prisão em aberto. A 
ocorrência começou a ser atendida às 23:40 horas, de domingo, dia 09 
de julho, quando a equipe de plantão, composta pelos soldados, Serafi m 
e Barros, foi até o Hospital Municipal, onde uma pessoa deu entrada 
esfaqueada. Ao chegar no  local, fi cou apurado que a vítima estava com um 
punhal cravado  na altura do abdômen. Ela também estava acompanhada 
de seu marido, identifi cado por Zaqueu dos Santos, o qual informou que 
se encontrava no Bar da Patrícia, jogando sinuca com uma outra mulher, 
momento em que sua esposa chegou, com a arma branca,  e começou 
uma crise de ciúmes, até desferir,  contra o próprio corpo, o golpe  de 
punhal. Outras testemunhas, confi rmaram a versão dos fatos. Durante o 
atendimento da ocorrência, foi percebido que Zaqueu dos Santos tinha 
um mandado de prisão expedido em Almirante Tamandaré, por homicídio 
qualifi cado. Consta nos autos, que em 2015, ele matou o companheiro de 
sua ex-mulher, de nome Claudinei Fidelis, que era morador de Ariranha 
do Ivaí, mas estava residindo na região de Curitiba. Diante dos fatos, o 
mesmo foi detido levado para a Delegacia de Grandes Rios. Já a mulher, 
devido à gravidade do ferimento, transferida para um Hospital de Ivaiporã, 
onde passaria por procedimentos médicos.  

Jovem com mandado é detido em Rosário 
A Polícia Militar de Rosário do Ivaí informou que na segunda-feira, dia 

10 de julho, de 2017, foi preso, às 14 horas, um jovem de nome Maikon 
Douglas Primo, de 22 anos, que era procurado pela Justiça. "A equipe 
de serviço, foi solicitada por um policial de folga, que havia abordado o 
indivíduo Maikon Douglas Primo, por ter conhecimento que este possuía 
em seu desfavor um mandado de prisão. A equipe chegou no local e 
constatou o fato. Outro detalhe, no interior da mochila de Maikon havia 
uma faca. Diante dos fatos, eles recebeu voz de prisão e foi conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil", informou o Destacamento local.

Tentativa de assalto e tiros na zona rural de Faxinal
Na segunda-feira, dia 10 de julho, às 18 horas, da Polícia Militar 

começou a registrar uma tentativa de assalto na zona rural do município, 
mais precisamente na Estrada do Machadinho. Quem solicitou a PM, foi 
um homem de 85 anos. Ele afi rmou, que chegou em seu Sítio um homem, 
pedindo água e uma bomba para encher o pneu de sua motocicleta. Ao 
dizer que não tinha, o acusado anunciou a roubo apontando uma arma 
em sua direção, mas aposentado conseguiu trancar a porta, quando 
ouviu tiros contra a parede da residência. Ao chegar à propriedade, os 
soldados constataram que a casa estava com o vidro quebrado, porém 
não foi encontrada nenhuma marca de projétil ou cartucho de munição. 
No deslocamento, de volta para a cidade, os policiais entraram em uma 
chácara, que fi ca nas proximidades da primeira, para fazer contato com 
o morador e saber se ele havia percebido algo, mas no momento que um 
policial deslocava, a pé para frente da residência, escutou o estampido de 
arma de fogo e avistou uma movimentação próxima a residência, após os 
disparos, foi feita uma varredura pelas imediações, porem sem êxito em 
encontrar o autor. Ao terminar as buscas, a equipe, enfi m, fez contato com 
o morador da chácara onde ocorreram os disparos, o mesmo relatou que 
também ouviu os tiros, mas não visualizou ninguém e nem foi assaltado. 
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Consultas Eletivas– Unidades Básicas de Saúde

UBS Centro: 1828                       UBS 3 CONJ - 637                          UBS Vila Nova - 549                    UBS Rural - 247                
TOTAL-  3.261

Consultas Médicas Domiciliares: 98
Visitas Domiciliares Agentes de Saúde: 3.402
Visitas Domiciliares NASF: 126

Odontologia

UBS Centro: 320 pacientes (1524 procedimentos)
UBS Vila Nova: 203 pacientes (797 procedimentos)
UBS 3 CONJ – 217 pacientes (892 procedimentos)                
TOTAL-  740 pacientes atendidos

Hospital Municipal de Faxinal

Atendimentos de Urgência e Emergência – 1311
Ultrasson – 141 – (no municipio)
Endoscopia – 55 Hospital Municipal (no município)
Raio X – 152 (no município)
Internamentos – 77
Partos – 06
Cesáreanas – 07
Cirurgias – 08 (Histerectomia 02 – Perineoplastia 01 – Hernia Umbilical-01 – Enterectomia-01 -Vasectomia- 01   Laqueadura- 02)

Agendamento/Transporte

Consultas Especializadas CISVIR – 350
Consultas Sistema MV - 49
Transportes Agendamento - 1454
Pacientes Transportados Hospital Municipal para Referência – 80 

FARMÁCIA BÁSICA

• ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS – 639 receitas dispensadas
• ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSO – 944 atendimentos
• ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS – 171 atendimentos
• ENTREGA DE ANTI CONCEPCIONAIS – 166 atendimentos
• ENTREGA DE MEDICAMENTO PACIENTE INSULINO - 94 atendimentos
• TOTAL DE RECEITAS – 642 receitas
• TOTAL DE RECECITAS DE ANTIBIOTICOS – 485 receitas
• TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS – 3.755

RELATÓRIO RESUMIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE
JUNHO/2017

Como vem fazendo regularmente, o prefeito Kuroda de 
Rosário do Ivaí, dá continuação a sua administração participativa. 
Sempre em contato com o povo, Kuroda procura se inteiras das 
difi culdades junto ao povo para que possa solucionar de uma 
forma mais efetiva, os problemas da população como um todo, 
tanto na zona rural como na cidade. No último dia 11, o prefeito 
Kuroda e o vereador Jandre, visitaram o Bairro da Caneleira 
no Município de Rosário do Ivaí, para fazer entrega de lonas 
aos produtores rurais que tiveram suas estufas atingidas pelo 
vendaval do dia 06 de junho. “Eu sou agricultor e conheço as 
difi culdades, principalmente como essa, que é um caso natural, 
mas que prejudica principalmente os pequenos produtores, e 
não vamos nos furtar de ajudar o agricultor, que é a mola de 
crescimento do município e do Brasil”, disse o prefeito Kuroda.

Kuroda entrega lonas no Bairro da Caneleira

Os prefeitos, Gerôncio Carneiro Rosa de Rio Branco do Ivaí 
e Ilton Kuroda de Rosário do Ivaí, estiveram na Secretaria da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), na quarta-feira, 12 
de julho. Atendidos pela assessoria do secretário e deputado 
Artagão Júnior, eles discutiram demandas de seus respectivos 
municípios. Eles ainda tinham audiências no Incra, Sanepar, 
DER, Provopar e nas secretarias do Desenvolvimento Urbano 
e Saúde. Os prefeitos vão ainda, receber uma viatura nova 
para seus Destacamentos da Polícia Militar. 

Kuroda e Gerôncio buscam recursos na 
Capital 

BERIMBALADAS - Prefeitos da região migrando para partido do Ratinho 
Com 87 % de aprovação, prefeito Ylson Cantagallo deve dar adeus ao PMDB de Requião. Outro, que 

pode seguir o mesmo caminho, é Hermes de Mauá da Serra 
Pelo menos cinco prefeitos da região confi denciaram ao repórter Ronaldo Senes, 

o Berimbau que podem estar no PSD muito em breve, sigla, que no Paraná, está 
no comando de Carlos Massa Ratinho Junior, que tem se anunciado como um pré-
candidato ao governo do Estado. Um deles é o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, 
o "Gallo" do PMDB. "Eu entrei no PMDB, antes mesmo do meu sogro, o saudoso 
Juarez Barreto, mas agora sinto que é o momento de desembarcar", disse Gallo ao 
Berimbau.  Vale ressaltar que será uma perda irreparável para o PMDB na região, 

pois Gallo administra  uma cidade importante do Vale do Ivaí e ainda conta com uma pesquisa, realizada por amigos e apoiadores, 
que revelou 87% de aprovação, patamar considerado histórico para apenas seis meses de governo em uma cidade como Faxinal. 
Em Mauá da Serra, o prefeito Hermes Wicthoff, eleito no PTB, também deve fazer o mesmo; assim como ele, muitos chefes do 
poder executivo estão embalados na perspectiva que "Ratinho" será o governador do Paraná, por causa da força do interior. 
Um outro prefeito, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que levantamentos atuais, apontam que atualmente, o jovem 
político já teria 05 pontos a frente do segundo colocado, que é Osmar Dias. A atual vice-governadora e Ennio Verri, do PT, não 
passariam dos 07% somados os dois. A quem diga, que a postura rude e imprevisível de Requião, vai colaborar com a debandada.  

A primeira Dama Nilza de Rio Branco do Ivaí esteve visitando 
o Bairro Embueiro, na segunda-feira (10), e foi recebida com 
muito carinho por todos. Ela, com seu jeito muito simples, 
humilde e que procura sempre estar perto da população, 
principalmente dos mais necessitados e menos favorecidos pela 
sorte. Sempre que pode, realiza visitas para estar solucionando 
os problemas de perto. Além de muito atenciosa e atuante, 
sempre esteve ao lado do povo, independente de eleição, 
gostaríamos de parabenizá-la pelo Trabalho desenvolvido. 

 Da assessoria de imprensa

Primeira dama Nilza de Rio Branco faz visita 
no Embueiro



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

06E�içã� 6�0 - 17 �� ���h� �� 2017

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
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Turini e deputados convocam a sociedade 
para defender universidades estaduais

Realizar audiências públicas em todas as cidades-sedes 
das universidades estaduais para envolver a sociedade 
paranaense na discussão da crise no ensino superior público 
do Paraná. É assim que um grupo de deputados estaduais, 
dirigentes das insti tuições e representantes dos professores, 
funcionários e estudantes pretendem fortalecer a mobilização 
em apoio às universidades. Em audiência pública na terça dia 
11 de manhã na Assembleia Legislati va do Paraná, também 
foram aprovadas outras ações. Uma delas é abrir espaço 
para reitores exporem as difi culdades das universidades 
em sessão ordinária, após o recesso parlamentar. Outra é 
pedir apoio à liderança do governo para agendar encontro 
e retomar o diálogo diretamente com o governador Beto 
Richa. Os parti cipantes aprovaram ainda Carta Aberta em 
Apoio às Universidades Estaduais, apresentada pelo deputado 
estadual Tercilio Turini. “Mesmo com toda contribuição ao 
desenvolvimento intelectual, cultural, econômico e social 
do Paraná, as universidades estaduais já há alguns anos são 
consideradas pelo Governo do Estado como um peso, e não 
como instrumento essencial à formação e ao crescimento 
humano. Um dos maiores patrimônios do Paraná é colocado 
em segundo plano, com riscos de sucateamento, desmonte e 
suspensão de serviços fundamentais à população. Iniciati vas 
equivocadas podem comprometer o ensino superior público 
no Paraná”, aponta o documento, em um dos trechos. A 
carta defende que questões pontuais de discordância entre 
universidades e governo devem ser resolvidas de forma 
administrati va, “já as bases de sustentação das universidades 
precisam ser tratadas como políti cas públicas, de Estado, 
fundamentais para o presente e o futuro do Paraná”. Turini 
argumenta também que é fundamental convocar a sociedade 
para debater a crise. “Essa difi culdade de interlocução com o 
governo compromete o funcionamento das universidades e o 
prejuízo maior é da população”, diz. A audiência organizada pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em conjunto 
com outras comissões permanentes da Assembleia, lotou o 
Plenarinho. Parti ciparam: reitores, vice-reitores e diretores 
das sete universidades estaduais (UEL, UEM, UNIOESTE, UEPG, 
UNICENTRO, UENP e UNESPAR); dirigentes do Comitê Estadual 
em Defesa Ensino Superior Público do Paraná; representantes 
de sindicatos e enti dades de professores, agentes universitários 
e estudantes; membros da Defensoria Pública do Paraná; e 
outras representações da sociedade organizada. Além de 
Tercilio Turini, outros oito deputados compareceram: Evandro 
Araújo; Péricles de Mello; Tadeu Veneri; Professor Lemos; 
Marcio Pacheco; Nereu Moura; Claudio Palozi; e Ademir Bier.

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.

Campeonato da Indústria e Comércio de Faxinal
Na sexta-feira dia 07, aconteceu em Faxinal, no Ginásio de Esportes Manecão, a 

grande fi nal do Campeonato de Futsal de Indústria e Comércio. Com um grande público 
presente, o time da JF Auto Center, enfrentou o time do 40 Country Club. Foi um jogo 
emocionante, a partida terminou empatada em 3x3, e aí foram para os pênaltis, onde o 
time do 40 Country Club se sagrou campeão por 4x2. O prefeito Galo esteve presente 
durante toda fi nal, acompanhando de perto e no fi nal do primeiro tempo entrou em 
quadra para sortear um celular para a galera, lembrando que ao entrar no ginásio 

todos recebiam um número para o sorteio. A sortuda foi Rúbia, que recebeu das mãos do prefeito um celular novinho. Gostaríamos 
de parabenizar o Rafael Cantagallo, toda comissão organizadora pelo campeonato, muito bem organizado, e também o prefeito Gallo 
pelo apoio total ao esporte faxinalense. Os vereadores Marcela e Edi Willian fi zeram a entrega de troféus. - Assessoria de imprensa

Sicredi conquista 1º lugar no ranking Top 5 do BC
A pesquisa de expectativas de mercado do BC compila, mensalmente e anualmente, as cinco instituições 

fi nanceiras que fi zeram projeções econômicas mais consistentes
O Sicredi, instituição fi nanceira cooperativa com mais de 3,5 milhões de associados 

e atuação em 21 estados brasileiros, fi cou em primeiro lugar no ranking Top 5 do Banco 
Central do Brasil (BC), na categoria IPCA, do mês de junho. Além disso, o Sicredi 
também se destacou no quesito IGP DI e conquistou o segundo lugar. A pesquisa 
de expectativas de mercado do BC compila, mensalmente e anualmente, as cinco 
instituições fi nanceiras que fi zeram projeções econômicas mais consistentes. O Top 5 
consolida projeções elaboradas por instituições que atuam no mercado fi nanceiro, tais 

como bancos, gestoras de recursos, consultorias e empresas dos mais diversos setores, que contam com equipes especializadas em 
projeções das principais variáveis macroeconômicas, com o intuito de assessorar a tomada de decisões tanto por profi ssionais da 
própria instituição, como por seus clientes externos. As classifi cações mensais do BC são divulgadas ao longo do ano informando as 
cinco instituições que obtiveram os menores erros de projeção nos últimos seis meses, o que signifi ca que, até o momento, o Sicredi 
foi a instituição que melhor previu o IPCA em 2017.

Ameaça de colapso dos serviços públicos na gestão Temer
Morro a baixo!

Nas últimas semanas, as polícias, Federal e Rodoviária Federal deram os primeiros 
sinais de que a máquina pública está perto de um colapso. A primeira, suspendeu a 
emissão de passaportes porque disse que não havia mais dinheiro para cobrir os custos. 
A segunda paralisou as atividades em algumas de suas bases operacionais alegando 
inclusive falta de combustível. Nos próximos meses e até o ano que vem, a tendência é 
que a maioria dos órgãos públicos registre problemas semelhantes. Com as despesas 
aumentando e a receita diminuindo (queda de 1,7% neste ano enquanto a economia 

não reage para deixar a recessão), a expectativa entre analistas é que a gestão Michel Temer (PMDB) passe a lidar com seguidos 
anúncios de paralisação de serviços. Se fosse um Governo com relativo apoio popular ou político, poderia até sinalizar com reajuste 
de impostos a curto prazo. Difi cilmente o fará, já que corre sério risco de cair por causa da denúncia pelo crime de corrupção que será 
avaliada na Câmara. As ameaças de debandada do PSDB da base aliada e a alternativa Rodrigo Maia, como novo presidente tampão 
em uma curva ascendente entre políticos e no mercado fi nanceiro mostra que, além de fi scal, a paralisia é também política. Técnicos 
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Ministério da Defesa já avisaram aos 
seus superiores que as contas não deverão fechar nos próximos meses. Queixas semelhantes são ouvidas nas áreas de Educação, 
Cultura e Ciência. Essas duas últimas registraram neste ano seus menores orçamentos nos últimos dez anos.

Rio Branco e Rosário do Ivaí recebem viaturas
O terceiro lote de viaturas policiais recentemente adquiridas pelo Governo do Estado 

foi entregue na quinta-feira, 13 de julho, em evento realizado no Palácio Iguaçu. A 
assessoria do secretário e deputado Artagão Júnior participou da solenidade. Entre os 
municípios que estão recebendo um veículo novo para a Polícia Militar destacam-se, 
Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí. O lote é parte dos 1.100 novos veículos que estão 
sendo adquiridos pelo governo estadual. O investimento é de R$ 112,3 milhões. De 
2011 para cá, 3 mil novas viaturas foram incorporadas à frota da Segurança Pública. 

Geddel Vieira Lima ganha prisão domiciliar
Justiça? Mais um ladrão solto! 

A Segunda Instância da Justiça Federal em Brasília concedeu prisão domiciliar ao 
ex-ministro Geddel Vieira Lima, preso preventivamente desde o dia 3 de julho. A decisão 
foi proferida pelo desembargador Ney Bello, motivada por um pedido de liberdade 
feito pela defesa de Geddel. O ex-ministro foi preso por determinação do juiz Vallisney 
Oliveira, da 10ª Vara Federal, no Distrito Federal, sob a acusação de tentar obstruir as 
investigações de supostas irregularidades na liberação de recursos da Caixa Econômica 
Federal. Geddel está preso preventivamente na Penitenciária da Papuda, no Distrito 

Federal. Após a prisão, a defesa do ex-ministro defi niu como absolutamente desnecessário o decreto de prisão preventiva do político. 
O advogado Gamil Föppel disse que há ausência de relevantes informações para basear a decisão e defi niu como “erro” da Justiça 
Federal a autorização para a prisão de Geddel.
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Um gesto de amor

Um garoto pobre, com cerca de doze anos de idade, vestido 
e calçado de forma humilde, adentra a loja e pede ao proprietário 
que embrulhe para presente um sabonete comum. É presente para 
minha mãe, diz com quase orgulho. O dono da loja fi cou comovido 
diante da singeleza daquele presente. Olhou com piedade para o 
seu freguês e, sentindo uma grande compaixão, sentiu vontade 
de ajudá-lo. Pensou que poderia embrulhar, junto com o sabonete 
comum, algum artigo mais signifi cativo. Entretanto, fi cou indeciso: 
ora olhava para o garoto, ora  para os artigos que tinha em sua 
loja. Devia ou não fazer? O coração dizia sim, a mente dizia não. O 
garoto, notando a indecisão do homem, pensou que ele estivesse 
duvidando de sua capacidade de pagar. Colocou a mão no bolso, 
retirou as moedinhas que dispunha e as colocou sobre o balcão. 
O homem fi cou ainda mais comovido, quando viu as moedas, de 
valor tão insignifi cante. Continuava seu confl ito mental. Em sua 
intimidade concluíra que, se o garoto pudesse, ele compraria algo 
bem melhor para sua mãe. Lembrou de sua própria mãe. Fora 
pobre e muitas vezes, em sua infância e adolescência, também 
desejara presentear sua mãe. Quando conseguiu emprego, ela já 
havia partido para o mundo espiritual. O garoto, com aquele gesto, 
estava mexendo nas profundezas do seu sentimento.

Do outro lado do balcão, o menino começou a fi car ansioso. 
Alguma coisa parecia estar errada. Por que o homem não 
embrulhava logo o sabonete? Ele já escolhera, pedira para 
embrulhar e até tinha mostrado as moedas para o pagamento. 
Por que a demora? Qual o problema? No campo da emoção, dois 
sentimentos se entreolhavam: a compaixão do lado do homem, 
a desconfi ança por parte do garoto. Impaciente, ele perguntou: 
"Moço, está faltando alguma coisa?" "Não, respondeu o proprietário 
da loja, é que de repente me lembrei de minha mãe. Ela morreu 
quando eu ainda era muito jovem. Sempre quis dar-lhe um 
presente, mas, desempregado, nunca consegui comprar nada." Na 
espontaneidade de seus doze anos, perguntou o menino: "Nem um 
sabonete?" O homem se calou. Refl etiu um pouco e desistiu da 
ideia de melhorar o presente do garoto. Embrulhou o sabonete com 
o melhor papel que tinha na loja, colocou uma fi ta e despachou o 
freguês sem responder mais nada. A sós, pôs-se a pensar. Como 
é que ele nunca pensara em dar algo pequeno e simples para 
sua mãe? Sempre entendera que presente tinha que ser alguma 
coisa signifi cativa, tanto assim que, minutos antes, sentira piedade 
da singela compra e pensara em melhorar o presente adquirido. 
Comovido, entendeu que naquele dia tinha recebido uma grande 
lição. Junto com o sabonete do menino, seguia algo muito mais 
importante e grandioso, o melhor de todos os presentes: o gesto 
de amor! 

Invista no amor. Ele é o mais poderoso meio de tornar as 
pessoas felizes. Em qualquer circunstância, em qualquer data 
especial para determinadas comemorações, o mais importante não 
é o que se dá, mas como se dá. Todo presente deve se revestir de 
sentimento e não deve haver diferença entre homenagens a uma 
pessoa pobre ou a uma pessoa rica. A expressão deve ser sempre 
do afeto. O que se deve dar é o coração a vibrar em amor. O valor 
do presente não está no quanto ele vai aumentar o conteúdo das 
caixas registradoras, mas sim o quanto ele somará na contabilidade 
do coração.

Redação Momento Espírita
CENTRO ESPÍRITA

Paz, Amor, Verdade e Justiça
Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs

www.centroespiritafaxinal.com.br
Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR
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Funaro diz que entregou malas de dinheiro nas mãos de Geddel
O ex-ministro Geddel Vieira Lima, que desde quinta-feira (13) 

cumpre prisão domiciliar, foi citado pelo doleiro Lúcio Funado, 
em depoimento à Polícia Federal, no último dia 7. Funaro está 
preso e é acusado, junto com o ex-deputado Eduardo Cunha, de 
fraudes no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS). 
Segundo o doleiro, várias viagens foram feitas no avião dele, ou 
em vôos fretados, para que malas cheias de dinheiro fossem 
entregues nas mãos de Geddel, no hangar Aerostar, localizado 
no aeroporto de Salvador (BA). “O declarante (Funaro), diz 
que fez várias viagens em seu avião ou em vôos fretados para 
entregar malas de dinheiro para Geddel Vieira Lima, que essas 
entregas era feitas na sala vip do hangar Aerostar, localizado no 

aeroporto de Salvador, Bahia, diretamente nas mãos de Geddel", 
diz trecho do depoimento, segundo o portal G1. O doleiro está 
negociando com o Ministério Público uma delação premiada. A 
expectativa é de que ele entregue documentos que comprevem 
essas viagens, conforme outro trecho do depoimento. "(Funaro) 
pretende entregar alguns documentos sobre essas viagens como 
elemento de corroboração em anexos de sua colaboração; que 
realmente, em duas viagens, que fez, uma para Trancoso (BA) 
e outra para Barra de São Miguel (BA), o declarante fez paradas 
rápidas em Salvador (BA) para entregar malas ou sacolas de 
dinheiro para Geddel Vieira Lima”.

Lula é condenado a nove anos e meio de cadeia
O juiz Sergio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva a nove anos e meio de prisão pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença, anunciada 
na quarta-feira, é a decisão derradeira de Moro no processo 
em que o petista foi acusado pela força-tarefa da Lava-Jato de 
receber propina da OAS, uma das empreiteiras com contratos 
bilionários na Petrobras. Entre as vantagens recebidas por 
Lula, segundo a acusação, está um apartamento tríplex no 
balneário do Guarujá, em São Paulo. É a primeira vez que um 
ex-presidente do Brasil é condenado por corrupção. Pouco 
menos de dez meses se passaram entre a acusação formal feita 
pelos procuradores da Lava-Jato e a sentença do juiz Moro. Ao 
acusar Lula, a força-tarefa apontou o ex-presidente como chefe 
do esquema de corrupção montado na Petrobras e o acusou 
de participar, em parceria com a OAS, do desvio de mais de 

R$ 87 milhões dos cofres da estatal. “Após assumir o cargo 
de presidente da República, Lula comandou a formação de um 
esquema delituoso de desvio de recursos públicos destinados 
a enriquecer ilicitamente, bem como, visando à perpetuação 
criminosa no poder, comprar apoio parlamentar e fi nanciar caras 
campanhas eleitorais”, escreveram os procuradores. “Lula era o 
maestro dessa grande orquestra”, chegou a dizer, na ocasião, o 
coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol. De acordo com a 
denúncia, Lula recebeu R$ 3,7 milhões em vantagens indevidas 
pagas pela OAS. A maior parcela, R$ 1,1 milhão, corresponde 
ao valor estimado do tríplex, cujas obras foram concluídas pela 
empreiteira. Os procuradores sustentaram ainda que companhia 
gastou R$ 926 mil para reformar o apartamento e outros R$ 
350 mil para instalar móveis planejados na unidade, sempre 
seguindo projeto aprovado pela família Lula. 

Segundo Maluf Temer é honesto, correto, pobre, patriota e decente
O condenado falando acusado!

O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) disse na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara que o presidente Michel 
Temer (PMDB) é um homem, honesto, probo, correto, pobre, 
patriota e decente e defendeu a rejeição da denúncia da 
Procuradoria-Geral da República pelos parlamentares. Maluf 
lembrou da origem libanesa comum dele e de Temer, disse 
que conhece o presidente há 35 anos e que, portanto, tem 
conhecimento para falar sobre o peemedebista. “Tenho 
autoridade para julgar esse homem correto, decente, honesto, 
que está sendo acusado de maneira absolutamente imprópria”, 
disse. Segundo ele, o empresário Joesley Batista, dono da 
JBS, pivô do escândalo envolvendo o presidente ao gravar 
uma reunião entre ambos no Palácio do Jaburu, “induziu uma 
conversa que não teve absolutamente nenhum tipo de crime”. 
“O presidente Michel Temer é vítima, é vitima de um complô, 
pois os criminosos não estão no Palácio do Planalto não, os 

criminosos são aqueles que assaltaram a nação, se referindo 
aos donos da JBS. Tenho autoridade para julgar esse homem 
correto, decente, honesto, que está sendo acusado de maneira 
absolutamente imprópria. “Voto com convicção de que essa 
denúncia é uma denúncia vazia. Michel Temer é um homem 
correto. Não adicionou uma propriedade ao seu patrimônio 
com dinheiro público. Ele é um homem pobre, um patriota, está 
tentando consertar o que foi feito nesse país”. Maluf, que durante 
a sua carreira política foi acusado de vários envolvimentos 
em escândalos de corrupção, foi condenado em junho deste 
ano pela Corte de Apelações de Paris a três anos de prisão e 
multa de 200 mil euros por lavagem de dinheiro em território 
francês de dinheiro oriundo de superfaturamento em contratos 
relacionados a obras como o túnel Ayrton Senna e a Avenida 
Água Espraiada.

Por que Aécio e Temer não foram condenados?
A notícia da sentença de condenação do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva à prisão por corrupção e lavagem 
de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá deixou muita gente 
confusa nas redes sociais. Logo depois que a decisão do juiz 
Sérgio Moro veio a público, o assunto mais comentado no 
Twitter era Lula, seguido de perto por Aécio e Temer. Alguns 
usuários questionaram a Justiça seletiva que havia condenado 
Lula, mas que nada fez em relação ao presidente Michel 
Temer e ao senador Aécio Neves. O presidente da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) Roberto Veloso, em 
entrevista ao HuffPost Brasil, chama atenção para três pontos 
que explicam por que Aécio e Temer não foram condenados 
e Lula sim; 1º - Foro Privilegiado - "Como o próprio nome já 
diz, é um privilégio para poucos. No Supremo Tribunal Federal 
são processados e julgados o presidente da República, os 
deputados e senadores, os ministros de estados e os ministros 
de tribunais superiores", defende Veloso. – 2º Denúncia contra 
Temer na Câmara dos Deputados - Na última segunda-feira 

(10), a denúncia contra o presidente Michel Temer, por crime 
de corrupção passiva, começou a ser analisada na Câmara dos 
Deputados. O relator do processo na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, Sergio Zveiter 
(PMDB-RJ), recomendou que a Câmara dos Deputados aceite 
a denúncia que ele classifi cou como "grave". Roberto Veloso, 
da Ajufe, explica que o Temer só poderá ser julgado pelo STF 
se a Câmara dos Deputados autorizar o processo. - 3. Mas e 
o Aécio? - "Como senador, o Aécio tem foro privilegiado no 
Supremo. Ele está sendo julgado no STF. O processo dele ainda 
não terminou, ainda continua. Apenas o ministro Marco Aurélio 
Mello determinou que ele retornasse ao mandato. Ele não foi 
absolvido", explica Roberto Veloso, da Ajufe. Aécio Neves é 
investigado em diversos inquéritos que envolvem corrupção 
e propina. O procurador- Geral da República Rodrigo Janot 
chegou a pedir a prisão preventiva do político, com base nas 
delações da JBS, mas o ministro Marco Aurélio também negou.
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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.

Emenda Lula impede prisão de candidatos a 8 meses da eleição
Não tomam vergonha na cara!

O deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da reforma política na Câmara dos 
Deputados, incluiu em seu parecer uma emenda que impede a prisão de candidatos até 
oito meses antes da eleição. A medida, já apelidada de “Emenda Lula“, altera o Artigo 236 
do Código Eleitoral, que proíbe a prisão até 15 dias antes do pleito. Se aprovada, a regra 
passa a valer em 2018. O ex-presidente Lula foi condenado a nove anos e seis meses de 
prisão por corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá. Caso a decisão do TRF, em 
segunda instância mantenha a condenação aplicada pelo juiz Sergio Moro, o ex-presidente 
poderia ser benefi ciado por essa emenda. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o 
deputado afi rmou que a regra foi pensada para blindar não somente Lula, mas outros políticos 
investigados também. “Lula também, como qualquer outro é nossa arma contra esse período 
de judicialização da política”, afi rmou. “Estou pensando nesse momento conjuntural do Brasil, 
criando um contrapeso. É uma blindagem da política. Nós precisamos fazer alguma coisa”, 
disse o relator. O dispositivo cria uma habilitação prévia de candidatura. Com o documento 
em mãos, o candidato ganha um salvo-conduto que o livra da cadeia até 48 horas depois 
das eleições. Os políticos devem pedir a habilitação entre 1º e 28 de fevereiro à Justiça 
Eleitoral, que poderá concedê-lo até 30 de abril. De acordo com o jornal, a reforma política 
deve ser votada pela comissão em 3 de agosto. Para valer nas eleições de 2018, a proposta 
precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado até setembro.

Sítio de Atibaia é citado 46 vezes no caso do tríplex
O sítio de Atibaia foi mencionado 46 vezes na sentença em que o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem 
de dinheiro no recebimento do tríplex do Guarujá como "vantagem indevida da OAS". O 
juiz Sergio Moro afi rma na sentença que diálogos aparentemente banais gravados durante 
o período de escuta "servem como "indícios da relação do ex-presidente com a referida 
propriedade". Lula foi denunciado em maio passado pelo Ministério Público Federal por 
corrupção e lavagem também no caso do sítio, que está em nome de terceiros - Fernando Bittar 
e Jonas Suassuna Filho, sócios de Fábio Luís, um dos fi lhos do ex-presidente. A aceitação 
da denúncia por Moro não foi divulgada, mas o caso é tratado como ação em andamento. 
Para os procuradores, a situação do sítio é semelhante ao do tríplex, pois recebeu reformas 
feitas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, ambas benefi ciadas por contratos da Petrobras. 
"Há, é certo, alguns diálogos que parecem banais e eminentemente privados, mas exame 
cuidadoso revela sua pertinência e relevância com fatos em investigação, como por exemplo 
diálogos nos quais os interlocutores combinam encontros, inclusive em uma propriedade 
rural na região de Atibaia, e que embora não tenham conteúdo ilícito próprio servem como 
indícios da relação do ex-presidente com a referida propriedade, o que é objeto de outra 
ação penal", escreveu Moro na sentença do tríplex.

PGR descobre contas secretas de operador de Renan 
no Panamá

Acordo fi rmado entre a Procuradoria-Geral da República e o Panamá levou os 
investigadores da Lava Jato à informação de que um dos principais operadores do senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), cujo nome ainda não foi divulgado, tem quatro contas secretas 
naquele país. De acordo com informações da Coluna Expresso na revista Época, o dinheiro 
depositado nessas contas seria ilegal. Os membros da força-tarefa acreditam se tratar de 
recursos conseguidos por meio de propina. Durante os desdobramentos da operação, o 
senador sempre esteve na mira dos procuradores, mas não houve, até o momento, provas 
cabais contra ele. Nos últimos meses, Calheiros tem protagonizado grandes embates com 
o governo. Embora líder do PMDB, o senador não poupou críticas às reformas defendidas 
pelo presidente Michel Temer. O mau-estar terminou com o afastamento do senador, no 
último dia 28, da liderança do partido. Segundo Calheiros, a decisão foi tomada por ele não 
concordar com as reformas, e para poder se posicionar de forma independente contra elas.
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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.


