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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 Boi, prayboi faz garrafada pra cumadi 

da Terra do Tumati. Será cornitude?

Tem ex-luluzinho brabo com a atual administração, 

o que foi feito em 6 meses já foi feito mais do que em 

oito anos do ex-lalau papagaio. São os meninos do 

esporte falando!

Na Terra da Madeira tem cumadis, distribuindo, 

enquanto os cornos pesam nas testas dos chifrudos. 

Tão chegando a madeira!!!!

A piazada vem através desta coluna agradecer o 

prefeito Tio Gallo pelos Jojup’s. 

Na Terra do Boi, tem uns vereadores que 

elegeram com a minoria dos votos, estão se achando 

e prejudicando a população, não trabalham e não 

deixam o povo trabalhar. Tem que é porque a teta 

secou, depois de três mandatos ta querendo ser santa. 

E ainda, estão achando que estão dentro da lei. Vocês 

estejam resposta nas eleições de 2018. Posto como 

veio a língua!

Continua a cornitude, morena larga do valeti e 

arruma outro. É Aquele veio deitado, cada um tem o 

que merece.

Na Terra da Uva , funcionário público em vez de 

pagar o que deve, vai comprar presente pra fi lial. Abre 

o zóio cumadi. A gaia e a veiaquice ta crescendo! Toma 

tento!

Quem será o cafetão da correria? Será o guarda 

Belo.

Na Terra da Uva tem uma cumadinha de branco 

que vem de longe trabaiá, mas fi nge trabaiá, pois tem 

que cuidar dos meninos de uniforme. Me engana que o 

cumpadi gosta! Fuja loko!

Na Terra da Ave que Canta, valeti deu em cima da 

cumadinha, mas encontrou pepino. Deu ruim e levou 

invertida do valeti titular. É roça!

Na Terra do Boi agora não sou mais chifrudos, 

agora são as chifrudas, desculpa são as colheitas de 

fora, será que as caminhonetes, preta, prata ou branca. 

Coitadas chifres grandes, e nas redes sociais parecem 

maior amor!!!

Quem será o luluzinho lavadeira que foi em festa 

arrematou cabeças de gado e não pagou, mais um 

veiaco na região. Eta racinha!

Tem funcionário que ganhavam muito sem trabaiá, 

agora tão chorando, só foram 7 meses de administração, 

se tudo der certo vão ser 20 anos de bambu na nuca.

Da Terra do Boi – a vigarista pagou vocês? Para 

mim nem dá satisfação, mas continua nos panos. Vamo 

pagá as contas!

Tudo tava indo bem na cornitude, mas a cumadinha 

pegou no fl agra e disse que di agora em diante ela vai 

também pro crime. Ai sim, chumbo trocado não dói. 

Chifre pra todo lado!

Da terra da Uva – Moradores preocupados com o 

fechamento da Santa Casa, pedem que as otoridades 

e a diretoria parem de brigar e pensem na população. A 

coisa já ta feia, vamos pensar mais no povo da região 

que precisa do Hospital.

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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  PARA 
  REFLETIr

"Temos de descobrir 
segurança dentro de nós 
próprios. Durante o curto 
espaço de tempo da nossa 
vida precisamos encontrar 
o nosso próprio critério de 
relações com a existência 
em que participamos tão 
transitoriamente."

Boris Pasternak

"Faça o que for necessário 
para ser feliz. Mas não se 
esqueça que a felicidade é 
um sentimento simples, você 
pode encontrá-la e deixá-la ir 
embora por não perceber sua 
simplicidade."

Martha MedeirosPosto do Cleto
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 24/07 a 30/07

O governo anuncia aumento da tributação 
sobre os combustíveis

Vamos pagar a farra dos ladrões da República!  
 Nota divulgada pelos ministérios, da Fazenda e do 

Planejamento, no fi m da tarde da quinta, dia 20 de julho, 
informa que será elevada a alíquota de PIS e Cofi ns sobre os 
combustíveis. O aumento da tributação representará, segundo 
informou o governo, uma alta de R$ 0,41 por litro de gasolina, de 
R$ 0,21 por litro de diesel. De acordo com a equipe econômica, 
o aumento da tributação sobre os combustíveis irá gerar, 
durante o restante do ano de 2017, uma receita adicional de 
R$ 10,4 bilhões para o governo federal. Com a alta de tributos, 
o governo quer elevar a sua arrecadação. Já com o bloqueio, 
pretende reduzir ainda mais os gastos públicos. O objetivo 
das medidas é cumprir a meta fi scal de 2017, fi xada em um 
défi cit (despesas maiores que receitas) de R$ 139 bilhões. 
A conta não inclui as despesas com pagamento de juros da 
dívida pública. A arrecadação neste ano tem fi cado abaixo da 
esperada pelo governo. No ano passado, quando estimou as 
receitas com impostos e tributos em 2017, o governo previa 
que a economia brasileira estaria crescendo em um ritmo 
mais acelerado, o que não ocorreu. De acordo com a Receita 
Federal, no primeiro semestre a arrecadação cresceu 0,77%. 
O resultado positivo, porém, se deu pelo aumento das receitas 
do governo com royalties pagos por empresas que exploram 
petróleo no país, a receita com impostos e contribuições caiu 
0,20% no período. Com o novo corte, o contingenciamento total 
na peça orçamentária de 2017 fi cará ao redor de R$ 45 bilhões. 
Essa medida tende a afetar ainda mais os serviços públicos. 
Segundo os ministérios, da Fazenda e do Planejamento, porém, 
o valor adicional do bloqueio, de R$ 5,9 bilhões, "deverá ser 
compensado por receitas extraordinárias que ocorrerão ainda 
este ano." Em março, o governo já havia anunciado um corte 
de R$ 42,1 bilhões no orçamento de 2017, também na tentativa 
de cumprir a meta fi scal. Depois, liberou parte desses recursos.

Dona de avião em que Temer viajou está 
proibida de operar no país
Tem problemas com avião!

A empresa responsável por fornecer um avião de transporte 
alugado pela Força Aérea Brasileira (FAB) está proibida de 
funcionar no Brasil. A aeronave modelo Boeing 767 300ER foi 
usada para transportar o presidente Michel Temer (PMDB) à 
Alemanha para a reunião do G-20, no início de julho. A empresa 
Colt Transporte Aéreo S/A está com o Certifi cado de Empresa 
de Transporte Aéreo suspenso desde 3 de novembro de 2016, 
por apresentar “defi ciências relacionadas aos sistemas de 
registro de panes, de treinamentos de funcionários, de controle 
de itens MEL (Lista de Equipamentos Mínimos) e de execução 
de tarefas de manutenção”, segundo a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). A informação foi revelada pelo jornal Folha 
de São Paulo. Ainda de acordo com o jornal, o governo decidiu 
que viagens mais longas, que exigirem duas ou três escalas, 
serão feitas com o Boeing 767, cuja autonomia é melhor que 
a do Airbus ACJ-319, que fi cou conhecido como Aerolula, por 
ter sido comprado durante o governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). 

TCE alerta sobre gastos, Borrazópolis, Faxinal e outras cidades
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu 

alerta de despesa de pessoal a mais 22 municípios paranaenses. 
Treze municípios ultrapassaram 95% do limite de despesas 
em 2016, estando os Executivos sujeitos às vedações da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). Outros nove municípios 
extrapolaram, também em 2016, o limite de 54% da receita 
corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal e devem seguir 
as determinações constitucionais. O Município de São João 
recebeu alerta por défi cit na execução orçamentária em razão do 
resultado negativo de R$ 3.868.249,50. A LRF estabelece (artigo 
20, III, “a” e “b”) o teto de 54% e de 6% da RCL para os gastos 
com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, 
respectivamente. Neste ano, as Câmaras de Julgamentos do 
Tribunal já emitiram 185 alertas de gastos de pessoal, referentes 
a 152 municípios, em relação aos exercícios de 2015 e 2016.  
Os municípios que extrapolam 95% do limite são Capitão 
Leônidas Marques, Doutor Ulysses, Fênix, Irati, Lindoeste, 
Marialva, Mirador, Ouro Verde do Oeste, Paranacity, Quitandinha, 
Sapopema, Toledo e Turvo, que gastaram, respectivamente, 
52,18%, 52,02%, 53,36%, 51,90%, 53,99%, 51,57%, 52,19%, 
51,83%, 52,62%, 53,90%, 53,33%, 53,50% e 51,59% da RCL 
com despesas de pessoal. A eles é vedado (parágrafo único 
do artigo 22 da LRF): concessão de vantagens, aumentos, 
reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título; 

criação de cargo, emprego ou função; alteração de estrutura 
de carreira que implique aumento de despesa; provimento de 
cargo público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada 
reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores nas 
áreas de educação, saúde e segurança; e contratação de hora 
extra, ressalvadas exceções constitucionais. Os Executivos 
municipais que ultrapassaram o limite em 100% em 2016 
são Abatiá, Arapongas, Borrazópolis, Cambira, Cantagalo, 
Conselheiro Mairinck, Faxinal, Guaraqueçaba e Mandirituba, 
tendo gasto 57,19%, 54,23%, 55,14%, 56,40%, 57,35%, 54,45%, 
55,39%, 58,10% e 56,74% da RCL, respectivamente. Eles 
devem reduzir os gastos com pessoal, conforme determina a 
Constituição Federal. Os municípios são alertados pelo Tribunal 
para que adequem seus gastos e suas despesas com pessoal 
não alcancem o limite de 54% da RCL. Nos municípios onde 
isso ocorre, a Constituição Federal estabelece (parágrafos 3º 
e 4º do artigo 169) que o poder Executivo deverá reduzir em, 
pelo menos, 20% os gastos com comissionados e funções 
de confi ança. Caso não seja sufi ciente para voltar ao limite, o 
município deverá exonerar os servidores não estáveis. Se, ainda 
assim, persistir a extrapolação, servidores estáveis deverão ser 
exonerados. Nesse caso, o gestor terá dois quadrimestres para 
eliminar o excedente, sendo um terço no primeiro, adotando as 
medidas constitucionais.

Deputados votarão denúncia de Temer ao microfone
A Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara defi niu o 

rito da votação em plenário da denúncia contra o presidente 
Michel Temer. Como na sessão do dia 17 de abril de 2016, 
dia em que a Câmara autorizou a abertura do processo de 
impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, os 
parlamentares serão chamados nominalmente ao microfone. 
Como os deputados entraram em recesso, a leitura do parecer 
fi cou para 1º de agosto, quando voltam para Brasília. A previsão 
de votação da denúncia é 2 de agosto. No fi m de junho, 
deputados da oposição se encontraram com o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para pedir que rito fosse igual 
ao do impeachment. Pelas regras da SGM, os deputados serão 
chamados em ordem alfabética, por Estado, alternadamente 
do Norte para o Sul e vice-versa. Os parlamentares terão de 

responder "Sim", "Não" ou "Abstenção" ao parecer. Ao fi nal, 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamará 
novamente os ausentes. Se não for atingindo o número de 
342 votantes, outra sessão será convocada para a votação 
da denúncia. Marcada para o dia 2 de agosto, a sessão 
deliberativa extraordinária começará às 9h, desde que haja 
o quórum mínimo de 51 parlamentares presentes. Pelo rito 
divulgado, será exigido a presença de 52 parlamentares para  
o início da Ordem do Dia (momento em que começam os 
trâmites de votação). O primeiro a discursar na abertura da 
Ordem do Dia será o relator do parecer aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Paulo Abi-Ackel 
(PSDB-MG) e segue o mesmo rito da Dilma.

BrasilPrev comunica a Moro bloqueio de R$ 9 milhões de Lula
O pobre coitado!

O BrasilPrev, do Banco do Brasil, comunicou na quinta-
feira, 20, ao juiz federal Sérgio Moro que bloqueou o montante 
de R$ 9 milhões do ex-presidente Lula. Parte do valor, R$ 
7.190.963,75, é relativo a um plano empresarial da LILS (empresa 
de palestras do petista) e o outro, R$ 1.848.331,34, se refere a 
um plano individual. "Esclarecemos que conforme determinação, 
procedemos com o bloqueio total dos planos, até segunda ordem 

deste juízo. Desta feita, aguardamos a manifestação de Vsa. 
Exa. quanto a eventual resgate e transferência para os autos 
do processo supracitado, hipótese em que incidirá o imposto 
de renda na forma da lei", informou o jurídico do BrasilPrev. O 
bloqueio foi determinado por Moro em 14 de julho, dois dias após 
condenar o ex-presidente a nove anos e seis meses de prisão 
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso triplex.

MPF distribui investigações por irregularidades no Esporte
Essa eu já suspeitava e esperava!

O Ministério Público Federal em São Paulo informou 
na quarta-feira ao Tribunal de Contas da União que está 
encaminhando para outras cinco unidades do MPF auditorias 
do TCU que apontam a má aplicação de recursos da União, 
oriundos de loterias, e distribuídos pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) para dez confederações esportivas brasileiras. 
Os relatórios vieram a público, entre as matérias da série de 
reportagens Dossiê das Contas, do Jogo Limpo, da ESPN. Foram 
encaminhados para outras unidades do MPF casos referentes 
a confederações desportivas cujas sedes não estão localizadas 
em São Paulo ou que não tratam, a princípio, de irregularidades 
cometidas nessa capital. Para a Procuradoria da República 
no Estado do Rio de Janeiro foram encaminhados dados de 

auditorias do TCU sobre as confederações de Basquete, Judô 
e Vôlei, além do Comitê Olímpico Brasileiro, do Hipismo e dos 
Desportos para Defi cientes Visuais. Para a Procuradoria da 
República de Campinas foi enviado procedimento relativo à 
Confederação Brasileira de Clubes, enquanto a unidade de 
Londrina recebeu relatório sobre o Ciclismo. Já a Procuradoria 
da República no Estado de Sergipe receberá cópias da 
auditoria sobre a Confederação Brasileira de Ginástica e, 
por fi m, a Procuradoria da República no Distrito Federal vai 
investigar o Comitê Paraolímpico Brasileiro. Os casos relativos à 
Confederação Brasileira de Atletismo e de Desportos Aquáticos 
continuarão sendo apurados pelo MPF em São Paulo.

Farmácia Nova
99985-1000

Angel Farma
3461-3179
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
um rifl e, da marca Rossi calibre .22, municiado com 16 munições, uma 
bolsa contendo mais 15 munições calibre .22, uma lanterna e três 
pombos. Sérgio assumiu a posse do rifl e e das munições. Também havia 
uma espingarda 36 sem marca aparente e mais 5 cartuchos, sendo 3 
defl agrados e 2 intactos, que Jonas disse ser o proprietário, além de duas 
facas de caça. Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia Civil.

Jovem de Apucarana morre ao visitar mãe em Borrazópolis 
Dílson Manoel Pires Filho, de 31 anos, morreu em Borrazópolis, na 

tarde de 21 de julho, sexta-feira. Segundo informações, ele mora em 
Apucarana, mas foi a Borrazópolis visitar a sua mãe, Maria das Graças 
Paixão Pires, que reside na região da Escola Humberto de Alencar Castelo 
Branco. Quando ele estava a duas quadras da casa de sua genitora, caiu 
no meio da rua e entrou em óbito. No Hospital Municipal, a informação 
é que ele não apresentava ferimentos aparentes, principalmente que 
pudessem ter provocado sua morte, por isso, a suspeita é que, apesar 
de jovem, ele tenha sofrido mal súbito. Um detalhe apurado, que pode 
ter a ver com a morte, é que no dia 22 de maio, de 2017, há três meses, 
o Dilson sofreu um acidente, às 19:30 horas, na Avenida Governador 
Roberto da Silveira, próximo a Eletran, em Apucarana. A batida foi entre 
uma Honda Titan 150, conduzida por ele e uma Ford Pampa, que tinha 
como motorista o José dos Santos Gabarrão, 47 anos. Na garupa da 
moto estava Valdenice Camilo Tibúrcio, 49 anos, esposa do Dílson, e 
os dois sofreram ferimentos considerados graves, sendo que no dia 29 
de maio, ela entrou em óbito.

Ladrões de galinhas são pegos no ato
A Polícia Militar registrou furto em Rosário do Ivaí, no dia 19 de 

julho, às 19h30min, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, na Vila Rural. 
Uma moradora relatou que por volta das 16h15min, ao seguir embora 
de Rosário do Ivaí para sua residência, na Vila Rural, viu dois indivíduos 
conhecidos e que estavam próximo à sua residência, que um deles matou 
um frango da vítima e escondeu embaixo da camiseta. Ao perceber a 
presença da proprietária da casa, disseram que encontraram a ave e 
que um cachorro havia matado. Ainda segundo a mulher, seu sítio vem 
sendo alvo de furtos de peixes e galinhas, inclusive no dia 16 de julho, 
foi ameaçada pelos suspeitos e que sua mãe, também presenciou o fato. 
O caso foi encaminhado para a Delegacia, onde os supostos ladrões 
serão intimados.

Porco abatido e roubado
Em Cruzmaltina, no dia 20 de julho, às 11 horas, da manhã, um 

cidadão de 75 anos, procurou a Polícia Militar, informando que seu fi lho 
foi dar alimentos aos animais e percebeu que foi furtado e abatido, um 
porco do chiqueiro. Após informação da vítima, foi feito patrulhamento 
nas proximidades, porem nada foi encontrado. 

Bezerro é furtado em Rosário
Em Rosário do Ivaí, no dia 20 de julho, na Estrada da Serra da 

Limeira, na Chácara Vital, o responsável pela propriedade informou 
que foi furtado um bezerro, já na desmama, na cor vermelha. Alguns 
levantamentos foram feitos na região, mas não há pistas do animal 
levado. O caso é investigado.

Furto de Fusca em Faxinal
Em Faxinal, às 13:30 horas, de 20 de julho, na Rua Jose Israel Neca, 

a PM foi até o local, a fi m de verifi car o possível furto de um Fusca, 
com placas AHL- 1450, mas o chegar no endereço, foi constatado que 
o proprietário vendeu o carro e que o mesmo ainda continuava no seu 
nome. Foi registrado o boletim, apenas com o intuito de que o novo dono 
faça a transferência. Disse ainda que enquanto isso não ocorrer, não vai 
tirar a queixa. O desacordo foi encaminho para a Delegacia de Polícia.

Acidentes com cargas na Serra do Cadeado
No dia 17 de julho, segunda-feira, um caminhão que tombou na 

Serra do Cadeado, com cigarros contrabandeados. No dia 18, a Polícia 
Rodoviária divulgou mais detalhes. Segundo a PRF, foram apreendidos 
cerca de 150 mil carteiras de cigarro em Mauá da Serra, na região 
norte do Paraná. Importada ilegalmente do Paraguai. A carga ilícita era 
transportada em um caminhão, que tombou na BR-376, na altura do 
quilômetro 303. Ao chegar no local, a equipe da PRF se deparou com as 

 Acusados de roubo são presos em Mauá da Serra 
A Polícia de Mauá da Serra prendeu acusados de planejar assaltos 

na cidade e no município vizinho de Ortigueira. Durante patrulhamento 
e confronto com os suspeitos, que ocorreu entre a noite de quinta-feira, 
dia 20 e sexta-feira, dia 21 de julho, houve intensa troca de tiros em uma 
operação que contou com apoio de equipes de Mauá Serra, Marilândia 
do Sul, Califórnia, Rio Bom, Faxinal, Décimo Batalhão de Apucarana e 
equipe Canil com o cão de faro Taz. Entre os acusados e identifi cados 
estão: Amauri Pereira Manzano Junior; Marcos Oliveira dos Santos 
(Meloso); Isaías dos Santos (Bia); Etamar Carneiro Gomes; e Daniela 
Francisquini de Almeida. A última foi detida, porque em sua casa, havia 
armas. Ela é esposa de Etamar. A ocorrência começou após denúncia 
de que no Bairro Serrinha, na BR 376, estaria ocorrendo um roubo. No 
local, a equipe de Mauá da Serra, composta pelos soldados, Fernandes 
e Ferro, apurou que um vendedor de batatas do Bairro Santa Maria, 
foi abordado por três homens com toucas e armados de revólver. Eles 
levaram seu telefone e seiscentos reais. Mais tarde chegou nova denúncia 
que dois marginais estavam rondando um restaurante no Distrito de São 
José, em Marilândia. Logo em seguida,  dois homens com as mesmas 
características foram vistos observando a movimentação no Posto 
Príncipe, na BR 376. Os soldados faziam o deslocamento quando foram 
avisados que os suspeitos já estavam na frente do Restaurante Mapy. 
Ao chegar no local, foi fl agrado um veículo Pálio branco, com placas 
IIX-1304, com duas pessoas próximas e o condutor em seu interior. Ao 
dar voz de abordagem, o motorista tentou empreender fuga e os dois, 
que já estavam do lado de fora, avançaram para uma mata e começaram 
a disparar tiros contra a PM, provocando um intenso confronto com os 
policiais do destacamento local e em seguida com a equipe de Califórnia. 
O motorista do carro foi detido e identifi cado como sendo Amauri. Ele 
informou que receberia cem reais para buscar duas pessoas em Ortigueira 
e que elas pretendiam assaltar o restaurante Mapy e posteriormente 
o Posto Príncipe. Contou também que os fugitivos eram: Isaías dos 
Santos, conhecido como Bia e Etamar Carneiro Gomes, inclusive, que 
todos iriam se encontrar na casa do Etamar, que é caseiro da Fazenda 
Turco, para acertar os últimos detalhes do assalto. Diante das novas 
informações, os policiais foram até a referida propriedade rural e entraram 
na fazenda com autorização do fazendeiro, mas encontraram apenas 
a esposa, Daniela Francisquini de Almeida. Ela afi rmou que o marido 
(Etamar) não havia chegado, desde à noite, mas depois voltou atrás e 
afi rmou  que ele passou no local, na madrugada e evadiu-se. Dentro da 
casa havia uma espingarda Boito calibre 32, oito cartuchos, uma munição 
de revólver cal 32, um revólver cal 22, que pode ser a arma usada no 
confronto com a PM e jogado nas proximidades, foram encontradas 
ainda, cinco toucas ninjas. Antes das viaturas deixarem ao local, se 
aproximou um carro, que também estava na denúncia, como o veículo 
que viria buscar os acusados, para praticar um roubo em Ortigueira. 
Em seu interior foram encontrados, Isaías dos Santos, o Bia, que seria 
um dos que confrontaram com a PM e Marcos Oliveira dos Santos, o 
popular Meloso. Foram apreendidos frascos com óleo vegetal e seringas, 
questionados sobre a procedência, informaram que era fruto de saques 
a caminhões acidentados na Serra do Cadeado, próximo ao Bairro dos 
Franças. Todos foram detidos, entre eles uma pessoa de nome Maicon, 
que seria o responsável pela fuga dos autores para Ortigueira. A Polícia 
de Faxinal, também divulgou boletim, informando que foi até a divisa 
com Mauá da Serra,  para dar apoio. Todos os detidos e os materiais 
apreendidos foram entregues na Delegacia de Marilândia do Sul. 

Detidos acusados de caça ilegal de pássaros
Duas pessoas foram detidas por porte irregular de arma de fogo de 

uso permitido e guardar, em depósito, espécimes da fauna. A ocorrência 
começou quando a PM foi informada que um veículo GM de cor preta 
e placas GVF5168 estaria em atitude suspeita nas imediações de uma 
Reserva particular de proteção natural, conhecida com Itapuã, em uma 
fazenda. Ao chegar no local, o homem que havia solicitado a Polícia, 
acompanhou a  PM,  fazer a abordagem do carro e nele estavam Sergio 
Cardoso da Silva, de 38 anos e Jonas Correia Velozo, de 24 anos, sendo 
que estes relataram que caçavam pássaros. No interior do veículo havia 

caixas de cigarro sobre o asfalto. Os agentes dispersaram várias pessoas 
que tentavam saquear parte da carga. O motorista do caminhão ainda não 
foi encontrado. O valor de mercado da carga apreendida ultrapassa R$ 
750 mil. A PRF encaminhou na terça-feira (18) o cigarro contrabandeado 
para a unidade da Receita Federal em Ibiporã. Na mesma Rodovia (BR 
376) no km 328, uma outra carreta carregada com Óleo Vegetal, também 
tombou na via no dia 18 de julho, terça-feira. Segundo informações, 
houve danos materiais e transtornos na pista. 

Mais uma tentativa suicídio na região
Em Rio Bom, um homem de 26 anos, cometeu uma tentativa de 

suicídio. Ele foi socorrido, na Rua José Raimundo Patano, na Unidade 
Básica de Saúde, após a família ouvir tiros dentro do quadro. "A equipe 
da PM foi até local, onde foi identifi cada a vítima e checando junto aos 
familiares, obteve-se informação da residência, onde foi encontrado um 
revólver calibre 32 com munições defl agradas e picoteadas. Indagados, 
o pai e a irmã da vítima, informaram que o mesmo tinha acabado de 
chegar de uma festa e se recolhido no seu quarto. Em seguida foram 
ouvidos dois barulhos de disparo de arma e no momento que foram 
checar, encontraram o mesmo caído sobre a cama e sagrando a 
cabeça", informou a PM. Foi acionada a ambulância para atendimento 
médico. A arma foi apreendida e encaminhada para a Delegacia para 
as providências.

Valdar de Mauá é rassaltada
Bandidos agiram na sexta-feira, dia 21 de julho, por volta das 12:00 

em Mauá da Serra. A Polícia Militar foi acionada para comparecer na 
Avenida Jamil Assadi Jamos, nº 283, nas dependências da Loja Valdar 
Móveis. O gerente do estabelecimento disse que indivíduos entraram na 
empresa armados com uma pistola, revolver cromado e obrigando, ele, 
a funcionária e uma cliente a irem para dentro do banheiro onde fi caram 
trancados por cerca de cinco minutos. Durante este tempo, os assaltantes 
roubaram 28 objetos como, notebook, celulares, tablet e outros. Também 
foram levados, aproximadamente, R$1.600,00 em dinheiro e o celular do 
gerente. Ao serem verifi cadas as imagens das câmeras de segurança, 
não foram reconhecidos os indivíduos e foi confi rmada toda a situação 
relatada pelo gerente da loja. A equipe da PM realizou rondas na localidade 
e bairros, porém os autores não foram localizados.  

Furto a residência em Mauá da Serra
Ainda em Mauá da Serra, no dia 21 de julho, às 23 horas, houve 

furto na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Casa Verde. Uma 
mulher informou que saiu de sua residência, por volta das 21h00min, 
retornando por volta das 23h50min, e percebeu que sua TV de LED de 
32 Polegadas, marca Samsung havia sido furtada, e a janela da cozinha 
estava aberta. Todas as providências foram tomadas.

Procurada de Faxinal é presa em Cruzmaltina 
Por volta das 10 horas, de quarta-feira, dia 19 de julho, uma mulher 

foi detida em Cruzmaltina. "A equipe da PM, soldado Douglas e sargento 
Tavares, foi informada que havia um mandado de prisão por roubo em 
desfavor de Abigail Barbosa dos Santos, de 40 anos, e que esta se 
encontrava na cidade. A equipe iniciou diligências e localizou Abigail, 
que recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil", 
informou a 6ª Companhia Independente de Ivaiporã, comandada pelo 
major Laércio Sagati. Ainda segundo informações, a agente Edna, da 
Guarda Municipal e o comandante da GM, Kleber, também apoiaram na 
prisão. Há informações que em Faxinal, ela é acusada de participar de 
um roubo, onde a vítima (um idoso) teve o corpo umedecido com álcool 
e foi ameaçada, caso não entregasse os pertences, seria incendiada. 

PM  é chamada após tiro disparado contra casa
Em Faxinal, no dia 19 de julho, às 19h30min, na Rua Cinco do Bairro 

Vila Nova, uma mulher de 40 anos, disse que um tiro foi disparado contra 
a parede de sua residência. Ela contou também, que escutou barulho 
de passos na Rua e posteriormente um estampido. Ao sair da casa, 
visualizou na parede um furo decorrente de um possível disparo de arma 
de fogo. Diante das informações, foi feito patrulhamento com intuito de 
localizar o possível autor, porem nenhum suspeito foi encontrado nas 
proximidades. A Polícia solicita, que se alguém percebeu, ou presenciou 
o atirador, ligue no 190 ou na Delegacia de Polícia.
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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

O aumento da alíquota do PIS/Cofi ns sobre os combustíveis 
já começa a chegar às bombas de São Paulo. Nos postos de 
todas as regiões da capital paulista na manhã desta sexta-
feira foi constatado, no preço da gasolina, aumento de R$ 
0,30 a R$ 0,40. Somente os postos que não haviam recebido 
novo combustível ainda não tinham repassado o reajuste aos 
consumidores. O Brasil é o segundo país que mais cobra 
impostos sobre bens e serviços e o que menos tributa a renda da 
população. De acordo com a Receita Federal, o total arrecadado 
com tributos sobre bens e serviços em 2015 correspondeu a 
16,22% do PIB, enquanto o recolhido com a renda representou 
5,85% do PIB. Para especialistas, essa distorção contribui para 
perpetuar a desigualdade de renda no País. Os mais pobres 
pagam mais impostos proporcionalmente à renda do que os 
ricos e, ao mesmo tempo, os produtos são altamente tributados. 
No ranking da OCDE (organização composta por 35 países 
que trocam informações sobre políticas econômicas), o Brasil 
só perde para a Hungria na tributação de bens e serviços. 
Naquele país, os impostos arrecadados sobre bens e serviços 
correspondem a 16,9% do PIB. 

Alta de impostos é absurda injusta 
Vamos encher a mala do Temer e seu bando!

Ele falou que o povo brasileiro ia entender. Eu to 
puto!

O prefeito de Rio Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, 
e o secretário municipal de Saúde, Adonil Rosa, estiveram 
na Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, na 
segunda-feira (17).  Eles também participaram de um evento 
com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, onde o município 
recebeu aproximadamente R$ 100 mil que serão utilizados para 
custeio da atenção básica. Gerôncio ainda buscou informações 
sobre a nova unidade do colégio estadual, que será construído 
com blocos sustentáveis. O processo se encontra na Casa Civil.

Gerôncio e secretário buscam recursos para 
Saúde

Governo começa a entregar cargos por votos contra denúncia de Temer
Governo espúrio!

O governo de Michel Temer começou na quarta-feira (19) a promover as primeiras 
trocas de cargos para garantir votos no plenário da Câmara contra a denúncia da PGR 
(Procuradoria-Geral da República), segundo a qual o presidente cometeu crime de 
corrupção passiva no exercício do cargo. O Diário Ofi cial da União (DOU) traz uma 
exoneração para punir traição e, segundo a reportagem apurou, três nomeações de 
indicados por apoiadores de Temer. Como a Folha de S.Paulo informou, foi publicada 
a exoneração de Thiago Martins Milhim do cargo de diretor do departamento de 

administração da Funasa (Fundação Nacional de Saúde). Trata-se de uma punição à deputada Renata Abreu (Podemos-SP), que 
votou contra Temer na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. Por outro lado, o PSC, partido de André Moura (SE), 
líder do governo no Congresso, foi agraciado com a nomeação de dois indicados para ocupar diretorias da Dataprev (Empresa 
de Tecnologia e Informações da Previdência): Matheus Belin e Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira. Auxiliares de Michel Temer 
informaram que também foi nomeado um indicado do deputado Alberto Fraga (DEM-DF). Roberto Postiglione de Assis Ferreira 
Junior foi nomeado para o cargo de diretor de planejamento e avaliação da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste). A base aliada do governo vinha pressionando o Palácio do Planalto desde a aprovação do parecer favorável a 
Temer, para que se começasse a distribuir os cargos dos traidores aos que se mantiveram fi éis.

Na segunda-feira, 17 de julho de 2017, o prefeito 
Kuroda entregou para a comunidade, a nova viatura para o 
Destacamento da Polícia Militar. Além, das presenças dos 
policiais, estiveram presentes no evento, funcionários da 
Prefeitura Municipal e o representante da 6ªCIPM de Ivaiporã, 
capitão Élio Boing. Em nota a assessoria do prefeito afi rma 
que esta é mais uma conquista do Prefeito. - Informações 
Leandro Oliveira

 Kuroda entrega nova viatura par a PM
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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.

Luiz Gustavo Darros de niver em Borró. Parabéns!! Aos amigos Tolstoi e Eliton, tomando umas!!

Luiz Carlos de niver em Borró. Parabéns!! Renata Pastori de niver em Faxinal. Parabéns!!

No último dia 08, aconteceu a Festa Julina, uma parceria entre a Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário e a Prefeitura Municipal, junto à comunidade. Essa festa deu 

exemplo de organização. Sem fins lucrativos, atingindo o objetivo de promover a 

inclusão, em uma ação nunca vista em Rosário do Ivaí. Todos os itens do cardápio 

foram gratuitos, abrangendo a todos os presentes.

O Prefeito Kuroda e o Padre Adalto agradecem a presença de todos, fazem um 

balanço positivo da festa, e ressaltam o bom trabalho, que funcionários e 

voluntários fizeram para a realização da mesma.

Jéssica Helena de níver em Rio Branco do Ivaí. Recebe os parabéns dos pais, Elizete e o 
ex-vereador Vilmar Karolus, dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Kathlen Lais de niver em Mauá da Serra. Parabéns!!! 
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

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

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

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

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

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

Casais no Só Negócios
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Tercilio faz Voto de Congratulações ao 
Colégio Hugo Simas

A Assembleia Legislati va do Paraná aprovou Voto de 
Congratulações aos professores, funcionários e alunos do 
Colégio Estadual Hugo Simas, pela comemoração dos 80 
anos. A homenagem apresentada pelo deputado estadual 
Tercilio Turini, votada em plenário na sessão de quarta-feira 
(dia 12), destaca que a primeira escola publica de Londrina 
tornou-se “referência na história da educação e cultura 
do município”. Abaixo a íntegra do texto. “Apresentamos 
a proposição de Voto de Congratulações e Diploma de 
Menção Honrosa aos professores, funcionários e estudantes 
do Colégio Estadual Hugo Simas, a primeira escola pública 
de Londrina que comemora 80 anos de fundação em 14 de 
julho de 2017. Inaugurado em 1937 com o nome de Grupo 
Escolar de Londrina, iniciou as ati vidades em pequenas 
salas e logo depois foi transferido para a sede atual, na área 
central da cidade, tornando-se referência na história da 
educação e cultura do município. Em 1941, ganhou o nome 
atual em homenagem ao desembargador Hugo Guti errez 
Simas, que exerceu mandato de deputado no Paraná. O 
primeiro diretor foi o professor Antenor Henrique Monteiro. 
Em toda sua trajetória o Colégio sempre teve notoriedade 
pela qualidade do ensino, atraindo estudantes de diferentes 
classes sociais. Passaram pelos bancos escolares do grupo 
Hugo Simas, pessoas de destaque em diversas áreas, como 
o atual governador Carlos Alberto Richa, o ex-prefeito de 
Londrina Alexandre Kireeff , o deputado federal Alex Canziani, 
o jogador de vôlei Giba, o fi lósofo Mario Sergio Cortella e 
milhares de jovens que se tornaram conceituados profi ssionais 
em suas ati vidades. Por muitos anos o Colégio Estadual 
Hugo Simas abrigou em suas salas de aula as Faculdades 
de Filosofi a, Ciências e Letras e Direito, que originaram a 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), criada em 1971. O 
Museu Histórico de Londrina também funcionou por muito 
tempo nas instalações do grupo Hugo Simas, que cedeu 
espaço para a guarda e exposição de peças que resgatam a 
memória do município e do Norte do Paraná. Atualmente o 
Colégio Estadual Hugo Simas atende cerca de 1.600 alunos 
nos períodos matuti no, vesperti no e noturno, com ensino 
fundamental, ensino médio e educação especial. No Centro de 
Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), disponibiliza cursos 
dos idiomas espanhol, francês e inglês. Pela dedicação de 
seus dirigentes, coordenadores, professores e funcionários, 
mantém a qualidade e o padrão elevado de formação, que 
o colocam entre os melhores colégios estaduais do Paraná. 
Em número de alunos é o terceiro maior de Londrina. Por 
essa trajetória de conquistas e pelo reconhecido trabalho 
na educação pública, apresentamos o presente Voto de 
Congratulações com diploma de Menção Honrosa a todos 
os professores e funcionários que construíram a história de 
sucesso. Parabenizamos a diretora Sandra Regina Denipoti  
de Oliveira, toda equipe pedagógica e de trabalho, alunos e 
familiares pela comemoração dos 80 anos do Colégio Estadual 
Hugo Simas. Essa homenagem representa também a grati dão 
da Assembleia Legislati va do Paraná, pelos relevantes serviços 
à educação paranaense.”

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.

POLÊMICA - Detalhes do fechamento de Hospital em Rosário do Ivaí 
Diretoria do Hospital Santa Casa de Rosário do Ivaí, que também atende Rio Branco, divulgou 
comunicado informando férias por tempo indeterminado. Prefeito Kuroda lamentou a decisão

Na sexta-feira, dia 21 de julho, de 2017, a Rádio Nova Era e o Blog do Berimbau, trouxeram 
informações sobre o suposto fechamento do Hospital Santa Casa de Rosário do Ivaí, que também 
atende Rio Branco do Ivaí. Na quinta-feira, dia 20 de julho, foi divulgada uma nota, informando férias 
coletivas por tempo indeterminado, a partir de 01 de Agosto, de 2017. O comunicado é assinado por, 
Pe. Adalto José Bona, presidente Rogaciano Antunes Roberto Neto e demais membros da diretoria. 
Desde o início de 2017, o prefeito Ilton Kuroda tem citado a entidade, revelando que era necessário 
mudanças na forma de gestão, a qual ele não considerava transparente  ou confi ável, para que a 
parceria entre o poder público e o hospital pudesse ser feita com tranquilidade e certeza de que os 
recursos seriam realmente utilizados em prol da comunidade. Após algumas reuniões, o repasse 
de valores, da Prefeitura, aprovado pela Câmara de Vereadores, foi autorizado, mas mesmo assim, 

a direção do Hospital, informou férias coletivas. Kuroda, que concedeu entrevista a Rádio Nova Era, em 21 de julho, sexta-feira, 
informou que no ano de 2016, por vários meses, não foi feito o repasse por parte da Prefeitura, e que a direção do Hospital, não fez 
as cobranças de uma forma efetiva, como era necessário, e que agora, algumas pessoas, tentam imputar a ele, a culpa, dizendo 
que o atual prefeito não fez ou não queria fazer os repasses. Para evitar informações falsas e desencontradas, além da entrevista, 
Kuroda, enviou recebido de transferência feita a Santa Casa, e também tivemos acesso à prestação de contas da instituição. Para 
visualizar todos estes documentos. Durante a entrevista com o prefeito, uma moradora também falou ao vivo, dizendo que não entendia 
como uma instituição que fez tantas grandes festas, arrecadando muito dinheiro, estava fechando as portas, e pediu providências. 
Resposta da Diretoria, da Instituição, nossa reportagem conseguiu falar apenas com o Rogaciano Antunes, presidente da Instituição. 
Ele disse que estava em viagem e que o fechamento é resultado de uma crise que vem sendo enfrentada já há alguns anos, e não 
por desmandos cometidos. Ele não quis passar mais detalhes ou gravar entrevista, mas disse que a partir do dia primeiro de agosto, 
a Diretoria deve se pronunciar. Como sempre ocorreu, nossa reportagem se coloca a disposição para qualquer esclarecimento, basta 
que a instituição use o seu direito de se pronunciar. – Blog do Berimbau/Rádio Nova Era

Faxinal é campeão do salão nos jojups
Após uma semana de jogos em várias modalidades sem maiores contusões e nenhum 

machucado grave, termina o JOJUPs (Jogos da Juventude do Paraná). Faxinal sediou 
com maestria e acolheu os 23 municípios com as portas abertas. Durante essa semana 
a movimentação de jovens nas ruas foi intensa, o que prova que o esporte realmente 
agrega valores importantes para o desenvolvimento do adolescente como respeito, 
disciplina, aprender a respeitar a arbitragem e principalmente, saber que a vida é composta 
de derrotas, e que estas simplesmente são as pedras que o moverão para a grande 
vitória. Desses jogos fi carão para os jovens a certeza de muitas novas amizades, que o 

esporte além de ser bom para o corpo, fortalece a mente. Desde o show de abertura na sexta-feira (14) percebeu-se que esse JOJUPs 
seria marcado por intensas emoções, a cada apresentação de estréia, e assim seguiu... cada time conquistando seu devido espaço, 
buscando seus melhores lances, treinadores determinando a estratégia mais correta e a arbitragem também fez bonito. Para Rafael 
Cantagallo, Secretário do Comércio e Esporte, o importante foi saber que temos as melhores condições de sediar novos jogos e que a 
tendência dessa gestão é investir cada vez mais no esporte visto a felicidade da população e o incentivo em cada jogo. O Presidente 
da Câmara e também técnico do time de futsal, salientou a importância de investimentos na área do esporte, tirando a juventude do 
sedentarismo. O Prefeito Ylson A. Cantagallo ressaltou a importância de cada pessoa envolvida na organização, desde cozinheiros, 
árbitros, técnicos, voluntários até o secretariado, imprensa e principalmente a Deus. Para fechar com chave de ouro o JOJUPs de 
Faxinal, o time de Futsal se consagrou campeão por 9x2. Muita emoção impressa no rosto de cada jogador, torcedor, do Prefeito e 
principalmente de Rafael Cantagallo que tanto se empenhou para a conquista desse título. Parabéns aos jogadores, aos técnicos e 
grande plateia que impulsionou cada jogada... Que venha o JAVIs em setembro! - Alessandro Proença - Assessor de Imprensa

 Caminhadas com a Terceira Idade em Rosário
Todas as terças-feiras, desde o início de 2017, no município de Rosário do Ivaí, a 

Educadora Física da equipe do NASF (Núcleo de Atenção a Saúde da Família) realiza 
caminhadas com o pessoal da Terceira Idade, grupos de orientação de exercícios físicos e 
prevenção aos agravos da saúde do idoso, envolvendo atividades físicas e participações 
de palestras abordando assuntos em geral como: Hipertensão; diabetes; alimentação; e 
práticas físicas para a melhor qualidade de vida da população em geral. O grupo é aberto 

para todas as idades e é realizado na Academia da Saúde do município. Esse mês teve a participação da nutricionista Ana Paula do 
departamento de educação do município de Rosário do Ivaí para a orientação nutricional, apoio e qualidade do grupo participante.

Mudança no estatuto do Idoso
Aposentados de 80 anos ou mais, agora têm preferência na fi la preferencial, garante estatuto do idoso

O Estatuto do Idoso incorporou uma novidade para quem tem 80 anos ou mais. Já 
está valendo, mas pouca gente sabe. A partir de agora, quem tem 80 anos ou mais têm 
prioridade sobre os idosos de 60 a 79 anos e pode passar na frente, quando estiver 
na fi la, ou seja, é a preferência dentro da fi la preferencial. Essa prioridade vale em 
qualquer lugar, nos órgãos públicos como o INSS, na Justiça, nas unidades de saúde 
e também nos bancos e supermercados. Os idosos são o segmento que mais cresce 

na população brasileira. Segundo o IBGE, em 2010, eram quase 20 milhões de pessoas. Em 2030, seremos 41 milhões e meio de 
homens e mulheres com mais de 60 anos de idade.  Hoje, o país tem quase 26 milhões de idosos, o que signifi ca 12,5% da população. 
Por causa do rápido envelhecimento dos brasileiros, a Sociedade Brasileira de Geriatria vai propor uma revisão no Estatuto do Idoso 
para que a população possa sugerir novas mudanças.
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e a
À Imagem e Semelhança

As conquistas da Ciência, o avanço da tecnologia, a cada 
dia nos surpreendem e nos levam a indagar: Até onde irá a 
criatividade, a engenhosidade humana? De que mais seremos 
capazes? Testemunhamos a criação de estruturas funcionais, 
a partir de células-tronco, tendo conseguido os cientistas 
produzirem pele, orelha, nariz, coração, em laboratório. Novas 
vacinas, equipamentos para realização de diagnósticos e 
terapias inovadoras assinalam a conquista dos estudiosos, que 
acenam com esperanças renovadas o processo de aniquilar o 
vírus do HIV e encontrar uma fórmula de cura aos contaminados. 
Pesquisadores descobriram que o gene lin28a - que fi ca ativo 
no início da vida, mas se torna inativo, conforme os tecidos 
fi cam mais maduros - é capaz de reprogramar as células 
somáticas humanas, de forma que elas voltem ao seu estado 
embrionário. Essa descoberta permite o avanço nos estudos 
sobre a regeneração de membros amputados. E, quando se 
fala do Infi nito, do nosso imenso Universo, lembramos de que, 
desde 1977, a sonda espacial  Voyager 1 deixou nosso sistema 
solar e alcançou o espaço interestelar. O que até há pouco tempo 
parecia pura fi cção vai se tornando realidade nos dias em que 
vivemos. A sonda americana Curiosity chegou à cratera Gale, no 
equador marciano e nos enviou registros de evidências diretas 
de que existiu um lago de água doce no planeta vermelho.

Admirando as conquistas do homem, as técnicas de cirurgias 
sempre menos invasivas, a possibilidade de viajar pelo Infi nito 
tanto quanto de descobrir tesouros de vida no interior da nossa 
Terra, ou no seio tépido dos mares, nos indagamos: Como pode 
tanto o homem? E, encontramos nos versículos bíblicos do livro 
de Gênesis a anotação: Façamos o homem à nossa imagem 
e semelhança. Semelhança de Deus. Deus é infi nito em Suas 
qualidades: único, eterno, justo, bom, imparcial, onipotente, 
Criador incriado. Semelhantes a ele, guardamos a imortalidade 
em nós e a condição de criar, a partir da matéria prima que 
Ele nos oferece. Não há limites, pois, para as inovações da 
inteligência, não há limites no Universo. Esse é um extraordinário 
incentivo à pesquisa, ao estudo, à imaginação, à criatividade. 
Gerados do amor e pelo amor, nossa essência interior é o bem, 
a união. Por isso, nos debruçamos nos laboratórios de pesquisa, 
desdobrando-nos para a descoberta do que possa melhorar a 
vida dos nossos irmãos, sobre a Terra. Por isso, olhamos para 
as estrelas, recordamos das outras tantas Humanidades que 
povoam os astros e, num sentido de fraternidade, os desejamos 
alcançar. Imagem e semelhança de Deus. Onipotência – 
criatividade. Inesgotabilidade – incessante vontade de aprender, 
descobrir, ir adiante. Filhos de Deus, herdeiros do Universo, cada 
um de nós, como Ele, é único, porque Deus não se reprisa. e 
nos assinalou como destino o Infi nito. O Infi nito do Universo. O 
infi nito das possibilidades. Pensemos nisso: olhemos as estrelas 
e as desejemos conquistar. De forma material, nos avanços 
científi cos. De forma espiritual, fazendo luz, desde agora, na 
intimidade de nós mesmos, porque, à semelhança dEle, somos 
luz. Iluminemos.

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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Moro nega pedidos de defesa e compara Lula a Cunha
Em decisão que responde ao primeiro recurso do 

ex-presidente Lula na ação que o condenou por corrupção, o 
juiz Sergio Moro negou, na terça-feira (18), todos os pedidos 
da defesa e ainda comparou o petista ao ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Moro voltou a refutar a 
tese de que Lula nunca foi o proprietário de fato do tríplex no 
Guarujá (SP). O magistrado comparou o caso do petista ao de 
Cunha - pois "ele (Cunha) também afi rmava, como álibi, que 
não era o titular das contas no exterior que haviam recebido 
depósitos de vantagem indevida". "Em casos de lavagem, o 
que importa é a realidade dos fatos segundo as provas, e não a 
mera aparência", escreveu. Segundo o juiz, que negou omissão, 
obscuridade ou contradição na sentença, as questões trazidas 
pelos advogados, não são próprias de embargos de declaração. 
O depoimento do executivo Leo Pinheiro, da OAS, contestado 

pela defesa, foi considerado por Moro, consistente com as 
provas documentais do processo, ao contrário dos álibis do 
ex-presidente, segundo o juiz. Pinheiro afi rmou que a compra 
e reforma do apartamento para Lula foram deduzidas de uma 
conta-corrente de propinas que a OAS mantinha com o PT, o 
que, para a defesa, é uma tese fantasiosa. Moro ainda escreveu 
que as declarações das testemunhas de defesa que falaram 
sobre o aparato anticorrupção construído durante o governo do 
petista, não excluem a constatação de que o ex-presidente foi 
benefi ciado materialmente em um acerto de corrupção. O juiz, 
por fi m, abriu prazo de oito dias para que o Ministério Público 
Federal apresente as razões de apelação da sentença. A defesa 
de Lula também deverá apelar. O caso ainda será julgado pelo 
TRF (Tribunal Regional Federal) em Porto Alegre.

Joesley Batista quer processar Temer
Ladrão que processa ladrão tem...

O empresário Joesley Batista, um dos donos do frigorífi co 
JBS, deve processar o presidente Michel Temer (PMDB) por 
ter sido ofendido publicamente. De acordo com a coluna da 
jornalista Mônica Bergamo, publicada na quinta-feira (20) pelo 
jornal Folha de S. Paulo, os advogados de Joesley consideram 
que, depois do acordo de delação premiada, o empresário 
passou da condição de criminoso para a de testemunha 
protegida pelo Estado. Dessa forma, toda vez que alguém o 
chama de “bandido” estaria cometendo crime de injúria, calúnia 

e difamação. Segundo a publicação, jornalistas, apresentadores 
de TV e outros políticos também devem ser acionados, mais 
de 20 pessoas estariam na mira do empresário. As possíveis 
indenizações, segundo o jornal, seriam destinadas para uma 
instituição de caridade. No dia 27 de junho, o presidente Michel 
Temer fez um pronunciamento sobre a denúncia oferecida pelo 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que o acusa 
de corrupção passiva. No discurso, o peemedebista chamou 
Joesley de bandido confesso e seus assessores de capangas.

Lula compara Moro a czar e diz que força-tarefa da Lava Jato mentiu
Condenado na última semana a nove anos e meio de prisão, 

o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, na manhã 
de terça-feira, 18, que o juiz federal Sérgio Moro, responsável 
pela sua sentença, "não pode continuar se comportando como 
se fosse um czar". O petista também acusou a Polícia Federal 
e o Ministério Público da Lava Jato de ter mentido a respeito 
das investigações, lembrando a apresentação em Power Point 
feita pela força-tarefa da operação, no ano passado. "O juiz 
Moro não pode continuar se comportando como se fosse um 
czar. Ele faz o que quer, como quer, sem respeitar o direito 

democrático, sem respeitar a Constituição. Ele vai passando 
por cima, não deixa a defesa falar, tenta cercear o direito da 
defesa", disse o ex-presidente à Rádio Capital de São Paulo. 
"Montaram uma mentira desde o começo. Quando eu vi aquele 
Power Point desenhado pelo (procurador Deltan) Dallagnol, 
me dei conta que era um processo eminentemente político." 
Segundo o petista, que voltou a afi rmar, em pronunciamento 
um dia após sua condenação, que quer se candidatar em 
2018, o processo "está ligado ao fato de não quererem que o 
Lula possa voltar a ser candidato a presidente da República."

Justiça Federal mantém prisão do ex-ministro Henrique Alves
E o resto do bando?

A Segunda Instância da Justiça Federal em Brasília decidiu 
na terça (18) manter a prisão do ex-ministro do Turismo Henrique 
Eduardo Alves. Ele foi preso no mês passado pela Polícia 
Federal (PF) em Natal (RN). A ordem de prisão foi decretada 
pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal em 
Brasília. A decisão foi motivada por um pedido de habeas corpus 
protocolado pela defesa do ex-ministro. No julgamento, por 2 
votos a 1, os desembargadores da Terceira Turma do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) mantiveram a decisão 
da primeira instância. Alves é suspeito de participar de desvios 

nas obras de construção da Arena das Dunas, em Natal, uma 
das sedes da Copa do Mundo de 2014. As fraudes somariam 
R$ 77 milhões, segundo o Ministério Público Federal (MPF). O 
ex-ministro também é investigado por suspeita de ocultar R$ 20 
milhões em contas no exterior. Os recursos seriam provenientes 
da atuação de um grupo liderado pelo ex-presidente da Câmara 
dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que teria atuado 
em fraudes nas vice-presidências de Fundos e Loterias e de 
Pessoas Jurídicas da Caixa Econômica Federal.

Ninguém fi ca feliz em dar imunidade a criminoso diz Janot
Dar tudo bem, agora, distribuir!

O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse, 
na manhã de segunda-feira, em Washington (EUA), que não 
se sente feliz em dar "imunidade a criminoso", em referência 
ao acordo de delação premiada feito com os irmãos Wesley e 
Joesley Batista, donos da JBS. Janot afi rmou que não queria 
conceder imunidade com garantia de que os irmãos não serão 
denunciados ou investigados pela Justiça, mas que não teve 
outra opção frente à insistência dos Batista para evitar que 
os supostos crimes em andamento, envolvendo a possível 
participação do presidente Michel Temer e outras autoridades, 
continuassem acontecendo. "Em toda a negociação, esses 
sujeitos (Joesley e Wesley Batista) diziam: 'olha, a gente 

não abre mão de imunidade porque a extensão é enorme'", 
disse Janot. "Essa foi a primeira colaboração que nos trouxe 
elementos para cessar prática delituosa, e não para investigar 
delitos praticados no passado, e delitos graves, envolvendo 
altas autoridades da República", acrescentou. Janot afi rmou 
que não teve escolha. "Tive que sopesar o interesse público de 
conceder a imunidade a criminosos, e são criminosos mesmo, 
cometeram vários, vários e vários crimes, ou, sabendo da 
prática em curso de crime, eu não ter como fazer cessar essa 
prática." "Eu sopesei o interesse público", disse. "Ninguém se 
sente feliz concedendo imunidade a criminoso. Mas foi o que 
foi possível”. 
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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.

Brasil é alertado sobre pedido de prisão de Ricardo Teixeira 
na Espanha

Esse é bandido véio!
Procuradores federais brasileiros e espanhóis começaram a trocar informações sobre 

as suspeitas de corrupção que pesam contra Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, 
pelo suposto desvio milionário da receita de jogos da seleção. Informalmente e por meios 
confi denciais, a cúpula da Procuradoria Geral da República já foi alertada pela Espanha de 
que a Justiça de Madri emitiu uma ordem internacional de prisão contra o ex-dirigente. A 
esperança dos espanhóis é de contar com a colaboração do Brasil no caso. De acordo com 
a PGR, assim que a ordem de prisão for ofi cialmente comunicada ao Brasil, os procuradores 
pedirão os extratos bancários, gravações telefônicas e outros documentos para processar 
Ricardo Teixeira no País.  Por enquanto, a cooperação entre os dois países está ocorrendo 
de maneira informal. De acordo com pessoas próximas ao caso, investigadores brasileiros 
já fi zeram os primeiros contatos com os espanhóis. Mas os procuradores de ambos os lados 
estão estudando formas de tornar ofi cial o procedimento, a troca de dados e mesmo de uma 
ordem de busca. Em Brasília, o interesse é o de saber se os dados colhidos pela Justiça 
na Espanha também poderiam ser usados em um inquérito no País contra o ex-cartola, 
inclusive por evasão. Mesmo detido no território nacional a pedido de Madri, Teixeira jamais 
seria extraditado por conta das leis nacionais. Mas poderia responder a um processo ou 
pelo menos ser questionado, com suas respostas sendo enviadas aos juízes na Espanha. 
Conforme o Estado revelou ainda em 2013, acordos secretos permitiram que a renda dos 
jogos da seleção fosse desviada para uma empresa em nome de Sandro Rosell, aliado de 
Teixeira e ex-presidente do Barcelona. No mês passado, Rosell foi preso e a Justiça espanhola 
apontou que parte do dinheiro que ia para sua empresa, a Uptrend, terminava com o próprio 
Teixeira. "Durante 2010, Teixeira e sua mulher eram detentores de dois cartões Visa Platinum, 
com contas da Uptrend em Andbank", apontou a Justiça espanhola.

Doria diz que não disputa previa com Alckmin
O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), descartou qualquer possibilidade de disputar 

prévias contra o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), para defi nir o candidato tucano 
que disputará as eleições presidenciais de 2018. Ele também defendeu a saída imediata do 
senador Aécio Neves (PSDB-MG) da presidência do partido. Nos últimos dias cresceram os 
boatos de que Alckmin poderia convocar prévias para barrar a ascensão de Doria no PSDB. 
“Eu quero deixar bem claro, reto e direto. Não disputo com Geraldo Alckmin. Ele é um nome 
que me ajudou e me apoiou. É meu amigo há 37 anos. Jamais faria um ato dessa natureza, de 
rebeldia. Não vou disputar prévias com Geraldo Alckmin, não há a menor hipótese. Primeiro 
que não sou candidato a nada para disputar nada. Depois, não me vejo nessa condição”, 
afi rmou. As declarações de Doria foram dadas em seu programa Olho no Olho, transmitido 
pelo prefeito por meio de seus perfi s nas redes sociais. O tucano disse que poderá avaliar 
várias circunstâncias no futuro, mas reforçou que nenhuma o fará concorrer pela indicação 
com Alckmin. “Você não joga uma relação de 37 anos no lixo por nada”.

Ninguém quer tributo, diz Temer sobre aumento de impostos
Então porque aumentou?

Um dia depois de anunciar aumento de PIS/Cofi ns sobre combustíveis e de afi rmar que 
a população compreenderia a elevação da carga tributária, o presidente Michel Temer disse 
que entende a reação negativa das indústrias e que "aos poucos todos compreenderão, a 
Fiesp inclusive". "É natural haver essas relativas incompreensões. A Fiesp sempre fez uma 
campanha muito adequada contra o tributo", destacou, em rápida entrevista após a foto ofi cial 
da 50ª Cúpula do Mercosul, evento que ocorre em Mendoza, na Argentina. A Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) voltou a expor o pato amarelo infl ável, um dos 
principais símbolos de manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT), em sua 
sede em São Paulo, na Avenida Paulista. Ontem, o presidente da entidade, Paulo Skaf, se 
disse indignado com a medida, e avaliou que a elevação de tributos deve agravar a crise 
num momento em que a economia dá sinais de recuperação.
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      GRANDES RIOS

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

 Emater integra projeto de fomento à agricultura orgânica 
em Faxinal

Agricultores de Faxinal estão tendo a oportunidade de migrar para a agricultura 
orgânica e, com isso, aumentar a renda. Há um ano e meio a Emater integra um 
projeto em parceria com a Prefeitura do município e a Universidade Estadual de 
Maringá que presta assistência técnica direta às famílias em suas propriedades. Eles 
são orientados, para a obtenção do certi fi cado de conformidade com a legislação 
do Ministério da Agricultura. No momento, oito famílias de pequenos produtores 
integram o projeto. Elas produzem frutas, hortaliças e alguns produtos processados, 
como pães caseiros. Para o extensionista da Emater, responsável pelo atendimento 
técnico, Flávio Jedneralski, a iniciati va é importante porque traz mais sustentabilidade ao 
processo produti vo, garante maior renda para os agricultores e atende a expectati va de 
moradores da cidade, que buscam no dia a dia a oferta de alimentos frescos, saudáveis 
e seguros. Jedneralski explica que as propriedades se encontram em fase de transição, 
do sistema convencional para o orgânico e a expectati va é de que as propriedades 
obtenham a certi fi cação dentro de um ano. "Mas, todos já culti vam suas plantações 
obedecendo rigidamente às normas legais para esse sistema. Quem faz as auditorias 
e deve fornecer o selo de certi fi cação é o Tecpar, através do Programa Paranaense 
de Certi fi cação de Produtos Orgânicos, que envolve bolsistas da UEM”, explica. Cada 
família planta em média, meio hectare com frutas e hortaliças. A produção tem como 
desti no os Ceasas e a Feira do Produtor, que acontece todas as semanas no centro 
da cidade. Os produtos também são desti nados a compradores diretos e a escolas 
municipais, que usam os alimentos para elaborar a merenda servida para os alunos. 
“Nesta fase, ainda sem o selo da certi fi cadora, os produtores vendem as colheitas 
pelo mesmo preço dos produtos convencionais. Mas, quando for vencido o período de 
transição, isso deve mudar. Nos editais da Prefeitura para a compra de alimentos para 
atender as escolas, por exemplo, já vem fi xado um adicional de 30% para os produtos 
orgânicos certi fi cados”, detalha o técnico da Emater. A população da cidade também 
mostra sati sfação com a possibilidade de ter em casa um alimento com qualidade 
diferenciada. Neste mês, 50 famílias começaram receber uma vez por semana, uma 
cesta com 12 a 15 itens, entre frutas e hortaliças, produzidas pelas oito famílias do 
Projeto. "São produtos de época e cesta é vendida por R$ 25, assegurando para cada 
agricultor uma renda extra mensal, de R$ 600,00”, explica Jedneralsk. O extensionista 
conta, que já existem vários interessados na fi la, para também comprar diretamente 
dos agricultores. “A compra direta é algo importante, porque traz vantagens tanto 
para o consumidor quanto para quem produz. Com a eliminação do intermediário, 
é possível ter um mercado mais justo do ponto de vista da formação do preço. O 
produtor ganha mais, e a família que recebe o produto em casa por menos, tem a 
vantagem de colocar na mesa, um alimento seguro, fresco e produzido sem o uso de 
insumos químicos sintéti cos”, completa Flávio. A olericultura é uma ati vidade forte 
em Faxinal, os produtores locais, culti vam tomate, feijão, vagem, pepino, folhosas, 
mandioca, batata-doce, couve-fl or, brócolis.
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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 (sete casas 
disponíveis)
6) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua 
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais 
7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Joao Leandro Barbosa 163, R$ 
490,00 mensais
8) Casa de madeira, 2 quartos, Av. 
Brasil 2.254, R$ 380,00 mensais 
9) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 
Eugenio Bastiani 2071, R$ 900,00 
mensais 
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, sala 
comercial, Rua Eugenio Bastiani 
2020, R$ 1.200,00 mensais 
11) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 
Vantuiu Machado de Oliveira 27, Jd 
Adram, R$ 650,00 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 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00
5. Terreno 310m² Residencial 
Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00 
6. Terreno 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00
7. Casa Alvenaria, Acesso da Rua 
dos Dominicanos, R$ 240.000,00
8. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00
9. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00
10. Casa Alvenaria, terreno 
440,00m² Rua Anita Garibaldi 
245, R$ 130.000,00
11. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 
centro, R$ 150.000,00
12. Casa Alvenaria com sala 
comercial, 135 m² terreno 600 
m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$ 
200.00,00
13. Casa Alvenaria, terreno 
267m², Rua 4,109, Jardim Pedro 
G da Luz, R$ 130.000,00
14. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu 
Machado de Oliveira 27, Jd Adram 
R$ 220.000,00
15. Apartamento e sala comercial 
244,16m², terreno 196,95m², Av 
Brasil 1064, centro, R$ 600.000,00 
16. Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00 
17. Chácara área de 3.048 m², 
Kaloré – Pr R$ 150.000,000
18. Casa Nova 70m² Residencial 
Bica d´agua R$ 115.000,00

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 222m² Jardim Los Angeles, Rua 31 

de Março.R$40.000,00.

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí. 

Asfalto. Consulte Valor.

-Terreno de 15,50X22 341m²Rua 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 226,63alq., 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.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti: Minha 

Casa Minha Vida. Valor R$105.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

- Casa Alvenaria: Construção nova de Laje 

ou forro PVC. 

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. 

Valor R$215.000,00.

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. 

Valor R$120.000,00.

-Casa Jardim São Pedro – 02 quartos. 

Valor R$450,00 mensal.

-Casa Conj. Francisco Fink – 03 quartos. 

Valor R$500,00 mensal.

-Casa Centro – 02 quartos. Valor 

R$490,00 mensal.

-Apartamento Centro – 03 quartos. Edifício 

MariaOlinda. Consulte Valor.

CASAS FAXINAL

VENDA

CASAS BORRAZÓPOLIS

CASAS FAXINAL

IMÓVEL RURAL

CASAS CRUZMALTINA

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.

CASAS MAUÁ DA SERRA


