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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
A coisa ta tão feia que se os caminhoneiros não 

resolverem, não sei o que podemos mais fazer. Então, 
estou com os amigos caminhoneiros. Outras classes 
deveriam se unir aos amigos caminhoneiros, como, 
professores e agricultores. Aí pararíamos realmente o 
País. Tamo junto!! 

A morena da Terra da Ave que Canta, gosta 
mesmo é de música, os moçoilos pensaram que ela 
tava oiando pra eles, mas deu o professor maestro. 
Será que vai tocar gaita? Essa é do bar do Hipólito!

A coisa ta tão feia que até as Marias Gasolina 
sumiram. Também com esse preço!

Outra que aconteceu no buteco. O cara disse que 
gostaria de ser o Homem de Ferro e o outro disse, 
eu também, mas a cumadi tinha que ter a jandira de 
burracha. Bem pensado!

Essa é da Terra do Boi – Tem puxa-saco que ta 
defendendo a turma do patrãozinho, mas ganha pra 
isso, ela pertence ao grupo dos puxasacos. A verdade 
as vezes dói, mas continuaremos a fazer o nosso 
trabalho, fi scalizando e divulgando as verdades pro 
povo de Cruzmaltina. Esse é nosso dever e o estamos 
cumprindo. Mas isso é bom, a democracia precisa 
disso, da discussão, do contraditório, enfi m, de idéias 
diversas, para que o povo apóie a melhor. É vero!

Homem bombadinho Terra da Madeira é 
confundido em festa com ex-lalau da Terra da Uva. È 
vero!

Dizem que do Jornal tem um sósia na Terra 
da Madeira, mas o mesmo deixa claro que não tem 
secretária. HHuuuiii!

Nada ta tão ruim que não possa piorar: a conta 
do luluzinho veiaquinho já vai faz mais de 4 anos; 
do lalauzinho veiaquinho, faz mais de um ano; do 
aspirante a luluzinho, já vai fazer um ano. O cês pode 
até esquecer, mas eu não. Eternos veiaquinhos!

Não compra nada na loja e leva sacola de pipoca 
de graça. Esse é mais um marajá nas costas do povo. 
Tem muitos!!

Quem será que ta dando cobertura no chantili? 
Dizem que só no glúteo e na lombar vai 20 bisnagas. 
Fuja Loko!

Como diz aquele véio deitado – Pau que não 
mata, ajunta. Valeti brabinho foi tirar satisfação com 
valeti no trabáio por causa da cumadinha. Onde há 
fumaça há fogo, já dizia aquele outro veio deitado. 
Será cornitude? Fuja loko!

Dito por um cidadão – Faxinalzinho veio do pó e 
no pó está. Mas parece que quem jogou a pá de pó, 
perdeu por 7 x 0. Vai começar a pagar!

Morena estava na festa pra derrubar, pegou o 
cowboi e jogou no lombo. E que lombo!

O da capitar, fi lho de um craque, tava disputando a 
moreninha do posto com o fi lho do ex-bancário. Quem 
será que levou a prenda?

Na Terra do Café o povo ta dizendo que ta surgindo 
um novo nome pra 2018. É o nosso professor amigo. 
Muito bom nome!
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  PARA 
  REFLETIr

"Nunca deixe ninguém te 

dizer que não pode fazer 

alguma coisa. Se você tem 

um sonho tem que correr 

atrás dele. As pessoas não 

conseguem vencer e dizem 

que você também não vai 

vencer. Se você quer uma 

coisa corre atrás."

À Procura da Felicidade

"A alegria está na luta, na 

tentativa, no sofrimento 

envolvido e não na vitória 

propriamente dita."

Mahatma GandhiPosto do Cleto



03E�içã� 602 - 31 �� ���h� �� 2017

 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 31/07 a 06/08

Votação contra Temer vai ter acesso 
reduzido

Medo!
A Câmara dos Deputados limitou o acesso de jornalistas 

ao plenário da Casa na quarta-feira, 2, data da votação da 
denúncia contra o presidente Michel Temer, e vetou a presença 
de público na galeria durante a sessão. A restrição será 
semelhante à adotada na sessão que autorizou a abertura 
de processo de impeachment contra a presidente cassada 
Dilma Rousseff, em 17 de abril do ano passado. Por questão 
de segurança, serão distribuídas apenas 30 senhas de acesso 
para jornalistas que queiram acompanhar a sessão. Ao total, a 
Casa tem 521 jornalistas com credencial permanente. Outras 
120 senhas serão oferecidas para que os profi ssionais da 
imprensa acompanhem a votação da galeria. Servidores da 
Casa também terão acesso limitado ao plenário. A Secretaria de 
Comunicação da Câmara alegou que a restrição de acesso é 
imposta em eventos de grande relevância.  A sessão deliberativa 
extraordinária começará às 9 horas, desde que haja o quórum 
mínimo de 51 parlamentares presentes. A votação, no entanto, 
só começará quando o quórum alcançar 342 presentes. 
Os deputados serão chamados em ordem alfabética, por 
Estado, alternadamente do Norte para o Sul e vice-versa. No 
microfone, os parlamentares terão de responder “sim”, “não” 
ou “abstenção” ao parecer. O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), optou por realizar uma sessão de votação mais 
simples, sem púlpito no meio do plenário com uma plataforma 
elevada para que os deputados declarem o voto. 

Cunha mantinha mapa de cargos nos 
governos Lula e Dilma

Chefão do PMDB!
O Supremo Tribunal Federal (STF) compartilhou com a 

força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba documentos 
apreendidos pela Polícia Federal na Operação Catilinárias, que 
teve como principal alvo o ex-deputado federal e ex-presidente 
da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Entre a papelada 
reunida em endereços ligados a Cunha e apresentada pelo 
Ministério Público Federal ao juiz federal Sergio Moro, estão 
duas folhas com anotações sobre o loteamento de cargos 
nos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e 
Dilma Rousseff e um mapa com indicações da bancada do 
PMDB da Câmara. Os manuscritos sobre os governos petistas 
comparam a ocupação de posições em ministérios e autarquias 
federais nas gestões Lula e Dilma. Sob a administração do 
ex-presidente (governo Lula), a tabela “cargos” tem menções 
à Diretoria Internacional da Petrobras e “1/2” da Diretoria de 
Abastecimento da estatal. Os ex-diretores da Área Internacional 
Nestor Cerveró e Jorge Zelada, ambos delatores da Lava 
Jato, revelaram aos investigadores que foram sustentados 
politicamente pelo PMDB em troca de propina. Já o ex-diretor 
de Abastecimento Paulo Roberto Costa, originalmente 
apadrinhado pelo PP, disse em sua delação que, a partir de 
2006, quando fi cou muito doente e esteve perto de perder o 
cargo, também recebeu apoio político do partido. As propinas 
que Costa arrecadava, segundo o delator, fi caram divididas 
entre pepistas e peemedebistas.

Cartola diz que comprou juízes e pagou malas
E torcedor é o trouxa! 

Ex-presidente do Vitória e com passagens pelo rival Bahia e 
pelo Atlético-PR, Paulo Carneiro revelou ter agido nos bastidores 
para assegurar resultados em campo para o rubro-negro baiano. 
Ele esteve no comando do time do Barradão entre 1991 e 2000, 
período em que se tornou uma máquina de revelar jogadores, 
viu a sua estrutura crescer e faturou ainda o vice-campeonato 
brasileiro em 1993, perdendo a fi nal para o Palmeiras. "Já 
comprei juiz, paguei mala azul, rosa, omprei a zaga toda de 
um time baiano e combinei na sala quando ia ser pênalti", 
disse Carneiro, em entrevista à TV Aratu da Bahia. "Não dou 

nomes e nem falo sobre a situação e a ocasião", completou, 
ainda sobre o assunto. Paulo Carneiro ainda sugeriu que não 
haveria qualquer problema em Ednaldo Rodrigues, presidente 
da federação baiana, interferir em prol do Vitória no âmbito 
local, foram dez títulos estaduais em 16 anos de sua gestão na 
entidade. "Se Ednaldo benefi cia o Vitória, não faz mais que a 
obrigação", afi rmou. O cartola foi candidato nas últimas eleições 
presidenciais do Vitória e articula a sua volta ao clube após o 
mandatário eleito, Ivã de Almeida, se afastar do cargo por três 
meses recentemente diante da pressão por sua renúncia.

Ministros priorizam viagens onde querem se candidatar
O povo paga!

De olho nas eleições de 2018, ministros do governo de 
Michel Temer têm priorizadas viagens a estados onde têm 
intenção de se candidatar. Dos 24 titulares da Esplanada dos 
Ministérios, 12 são deputados federais licenciados e outros 
dois deixaram os mandatos no Senado para se dedicar ao 
Executivo. Levantamento feito pelo HuffPost Brasil com base 
nas informações públicas da agenda de nove ministros mostra 
concentração de viagens e de compromissos nos estados em 
que há interesse nos votos da população. Os pré-candidatos 
priorizam reuniões com lideranças locais ou eventos que não 
têm relação direta com a atividade da pasta. Com intenção 
de concorrer ao governo de Pernambuco, o deputado federal 
licenciado e ministro de Cidades, Bruno Araújo (PSDB), foi a 
21 compromissos no estado em um ano, entre julho de 2016 e 
junho de 2017, de acordo com sua agenda pública. Ele também 
acompanhou o presidente Michel Temer em três viagens a 

municípios pernambucanos. Em 9 de dezembro, o tucano 
esteve com o peemedebista na Inspeção e Assinatura de Atos 
na Barragem de Jucazinho, em Surubim. No mesmo dia, os 
dois visitaram uma estação de bombeamento em Floresta. 
A viagem incluiu ainda compromisso no Banco do Nordeste, 
em Fortaleza (CE). Em 30 de janeiro, a dupla inaugurou a 
estação em Floresta e participou da cerimônia de inauguração 
do novo Campus de Serra Talhada do Instituto Federal do 
Sertão Pernambucano. Em 10 de março, foi a vez da entrega 
de obras de integração do rio São Francisco em Sertânia. A 
viagem incluiu também compromisso em Campina Grande 
(PB). Bruno Araújo trabalhou ainda quatro dias na unidade 
do Ministério das Cidades em Recife. Em um deles, recebeu 
parlamentares e lideranças locais. O tucano também trabalhou 
por três dias no prédio da pasta na cidade de São Paulo e teve 
32 compromissos em estados além de Pernambuco.

Governo admite problema dentro do PMDB
Ta tudo podre!

Apesar do cenário aparentemente favorável para vencer a 
denúncia na Câmara, o governo reconhece que problemas dentro 
do próprio PMDB ainda precisam ser resolvidos. Na quarta-feira, 
26, apesar de críticas de peemedebistas, o presidente Michel 
Temer voltou a mostrar que pretende agradar à bancada do 
Rio, repassando à capital do Estado recursos para o carnaval 
de 2018, cortados pelo prefeito Marcelo Crivella (PRB-RJ). O 
novo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou, após 
reunião no Palácio do Planalto, que será formado um grupo de 
trabalho para estudar a ajuda ao carnaval carioca, o Rio pediu 
R$ 13 milhões para a viabilização do evento. O deputado Pedro 
Paulo (PMDB-RJ), que era considerado indeciso na votação 
na Câmara e liderou o movimento de reivindicação para o 
carnaval carioca, esteve nesta quarta-feira com Temer e com 

uma comissão de escolas de samba. Seu voto, agora, já está 
sendo computado como a favor da derrubada da denúncia contra 
o presidente. Ofi cialmente, no entanto, o parlamentar do PMDB 
diz que ainda está analisando o assunto. Até a votação, Temer 
e seus ministros trabalharão todos os dias na busca de votos. 
Segundo o Planalto, a idéia é que os ministros-deputados sejam 
exonerados de seu cargos e retornem à Câmara para votar pelo 
arquivamento da denúncia. O Podemos tem 15 deputados e 
sete deles dizem que estão indecisos. Dos demais, cinco são 
a favor do encerramento da denúncia e três são contra Temer. 
No caso do PSDB, que tem quatro ministros e tem ameaçado 
romper com o Planalto, a avaliação é de que metade da bancada 
votará com o governo.

Propina a Bendine foi entregue a taxista em SP
Os três milhões de reais em propina que a força-tarefa da 

Operação Lava Jato diz terem sido pagos pela Odebrecht ao 
ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil Aldemir Bendine, 
preso na quinta-feira, não foram recebidos pessoalmente por 
ele, tampouco pelos irmãos Antonio Carlos e André Gustavo 
Vieira da Silva, apontados como intermediários do dinheiro sujo 
a Bendine. Dividida em três parcelas de um milhão de reais, 
a fortuna foi entregue por um integrante do departamento de 
propinas da empreiteira baiana nas mãos do taxista Marcelo 
Marques Casimiro, de 38 anos, entre meados de junho e o início 
de julho de 2015. Morador da cidade de Cotia, na Grande São 
Paulo, Casimiro foi alvo de um mandado de condução coercitiva 
na Operação Xepa, 26ª fase da Lava Jato, em março de 2016. A 
operação foi um desdobramento da Operação Acarajé e mirou, 
sobretudo, o chamado Setor de Operações Estruturadas da 
Odebrecht, onde o nome do taxista fi gurava como receptor 

do dinheiro destinado a Cobra, codinome de Aldemir Bendine 
na empreiteira. Em depoimento aos investigadores naquela 
ocasião, ele confi rmou ter recebido, a pedido de Antonio Carlos, 
pacotes fechados de plástico no apartamento número 43 do 
edifício Option Sampaio Viana, na Vila Mariana, Zona Sul da 
capital paulista, alugado pelo empresário. Marcelo Casimiro 
explicou, contudo, que não sabia que as encomendas que 
recolheu nos dias 17 e 24 de junho e 1º de julho de 2015 eram 
dinheiro de propina da Odebrecht. “Respondeu que fez tudo 
isso para atender a pedidos do Sr. Antonio, o qual se encontrava 
na cidade de Recife e, por confi ança depositada no declarante, 
o pedia para ir nesse endereço e receber encomendas que 
seriam lá entregues. Que não sabia que se tratava de dinheiro, 
pois o que recebeu foram pacotes fechados de plástico”, diz o 
relatório da oitiva do taxista.

Farmácia Nova
99985-1000
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Pernambuco, onde reside um menor de 17 anos, acusado de aterrorizar a 
cidade com furtos e também na Minas Grais e Ceará, próximo ao Destacamento 
da PM, foram várias fatos e reclamações de moradores, que disseram 
ouvir tiros durante a noite, pessoas gritando e algazarra. "Estamos pedindo 
providências, porque à noite, ninguém consegue dormir, e ainda tem o risco 
de um tiro atingir uma pessoa inocente", disse um morador. A Polícia Militar 
informou que na Rua Pernambuco, um homem de 44 anos, informou que 
encontrou a porta de sua residência aberta e que o seu botijão de gás e 
celular Samsung de cor branca, haviam desaparecido. Ele disse desconfi ar 
do próprio irmão. Na Rua Minas Gerais, um cidadão de nome José Pires, 
foi acusado, de portar uma faca e ameaçar um menor de 17 anos, dizendo 
que ele furtou um rádio de sua residência. Já na Rua Goiás, uma mulher 
de 51 anos, informou que seu primo estava em sua residência quando a 
mesma foi ao banheiro e deixou seu celular a vista. Após o banho, notou 
que o aparelho havia desaparecido.

Dimenor ladrão aterroriza cidade
Em Borrazópolis, no dia 25 de julho, na Av. Brasil, Neguinho da 

Seguradora, acionou a PM informando que encontrou nos fundos do seu 
escritório, na Avenida Brasil, o teto arrombado, O ladrão danifi cou telhas e 
o forro deixando tudo revirado, porém não notou falta de nenhum objeto. 
Segundo informações, o autor seria o mesmo menor que já participou de 
um latrocínio e vem aterrorizando a cidade com roubos e furtos. Na mesma 
noite, ele arrombou a Loja Mundo Eletrônico, que fi ca ao lado da Seguradora.

 PM registra arrombamento e furto em Lanchonete
Em Faxinal, uma mulher de 50 anos, da Rua Vitor Mendes Portela, 

registrou furto na terça-feira, dia 25 de julho. Ela contou que fechou sua 
lanchonete, que se localiza na parte da frente de sua residência e que no dia 
seguinte ao abrir seu estabelecimento, notou que a porta estava arrombada e 
seus utensílios todos revirados. A comerciante constatou que foram levados, 
uma caixa com cigarros, diversas garrafas de bebidas e aproximadamente 
sete quilos de carne. Chegando ao local, a equipe da Polícia Militar, realizou 
buscas, mas o autor não foi localizado. A solicitante foi orientada a elaborar 
o boletim. A situação será investigada pela Delegacia de Polícia Civil.

Tentativa de furto a residência
A Equipe de serviço da Polícia Militar de Faxinal foi solicitada por um 

homem de 44 anos, morador do conjunto JK, para comparecer ao local, 
pois tratava-se de uma residência em que os proprietários estão viajando e 
o mesmo estava cuidando e havia sido arrombada. No local constatou-se 
que o forro estava danifi cado e o interior da mesma estava revirado com 
vários objetos no chão, o solicitante informou que aparentemente não foi 
levado nada da residência. Diante do fato foi orientado e confeccionado o 
BOU. Informações boletim da polícia. 

Moto roubada recuperada em Faxinal
Em Faxinal, no dia 27 de julho, a Polícia Militar recuperou uma Motocicleta 

Honda Titan na cor preta, sem placa e furtada em Lidianópolis, no dia 08 
de julho, de 2017. A moto foi abordada na Rua Eurides Cavalheiro de Meira 
com o chassi pinado. A mesma foi conduzida para o Destacamento que ao 
checar número do motor, apurou que era produto de furto. 

Pego com a boca no botija
Em Mauá da Serra, no dia 27 de julho, no Parque Industrial II, na Rua 

José Rodrigues da Silva, foi detido, Élton John Paulo de Jesus, de 20 anos. 
Os soldados, Sidnei Brocoli e Gizele, receberam informações que o jovem 
estava tentando vender um botijão de gás que poderia ser objeto de furto. Ao 
chegar no local, o rapaz negou, mas logo em seguida, o botijão foi encontrado 
nas proximidades, momento que ele mudou a versão dizendo que o botijão 
era seu. Com ele também havia uma pequena porção de maconha. Élton 
negou que tenha cometido qualquer irregularidade ou crimes. Ele foi levado 
para a Delegacia de Marilândia do Sul.

Furto de celular e tentativa de assalto em Rosário
Em Rosário do Ivaí, uma mulher, de 48 anos, que estava na Rua Maringá, 

no Colégio Estadual José Siqueira Rosas, informou que, durante o dia, em 
28 de julho, sexta-feira, teve seu celular furtado na referida Escola. Relata 
que estava na sala de funcionários, no pátio do Colégio e foi até a cozinha, 
mas quando retornou, seu aparelho celular Samsung de cor branca, não 
estava mais em sua bolsa. Relata que já é o terceiro aparelho celular furtado 
nas dependências do Colégio e que no momento do furto, havia apenas 
alunos próximos no local. Ainda no dia 28 de julho, uma jovem de 22 anos, 
da Rua Cornélio Procópio, procurou o destacamento para registrar um fato 
que teria ocorrido em data anterior. Afi rmou que por volta das 03h30mins, 
foi surpreendida com um barulho do lado de fora da residência. Percebeu 
que havia alguém tentando entrar na casa pela janela, onde tal indivíduo 
iluminava o local com uma lanterna em suposta tentativa de roubo ou furto. 
Relatou que seus vizinhos já suspeitam de outras tentativas de arrombamento, 
pois seus cachorros fi cam sempre muito agitados.

Golpe do Benzimento de Dinheiro em Rosário e Rio Branco 
Na manhã de segunda-feira, dia 24 de julho, de 2017, o policial militar 

Serafi m, informou que golpistas voltaram a agir na região de Rosário e Rio 
Branco do Ivaí. Na localidade de Porto Espanhol (Rio Branco) eles passaram 
com um Vectra branco, a princípio com placas de São Paulo. Os meliantes 
se apresentam como vendedores de ervas e estão sempre preparados para 
aplicar golpes, um deles, ocorre quando informam que pode benzer dinheiro 
para aumentar os valores. Quando a pessoa entrega o montante, ludibriam 
a vítima, geralmente idosos, para furtar. No Porto Espanhol, eles teriam 

Dimenor pratica mais um furto em Borrazópolis
Parece ser caso de psicopatia!

Já virou rotina notícias de que um menor de 17 anos, latrocida, morador 
de Borrazópolis, vem aterrorizando a cidade com a prática de furtos. No dia 
27 de julho, quinta-feira, ele foi apreendido acusado de arrombamento na 
Rua Pernambuco, mais uma casa. No local a vítima relatou que sua casa foi 
arrombada pela janela. Foram furtados vários objetos descritos, entre eles, 
uma TV e vários frascos de perfumes que são comercializados pelo cidadão 
que é vendedor. Após relatos de populares, informando que o adolescente 
estava tentando vender alguns dos produtos furtados. A PM foi até a residência 
da tia do menor, onde foram recuperado vários pertences. O meliante foi 
apreendido e encaminhado para Delegacia de Faxinal, mas novamente foi 
liberado. Na mesma semana o ladrão arrombou a Loja Mundo Eletrônico; 
arrombou o escritório da Seguradora do Neguinho, furtou um produtos de 
um Supermercado que não fez boletim, foi apontado como suspeito de outro 
delitos e por fi m, arrombou esta casa na Rua Pernambuco.

Arrombamentos, furto de moto e mulher detida em Faxinal
Crime a granel!

Três ocorrências de furto foram registradas pela Polícia Militar de Faxinal, 
no dia 28 de julho, sexta-feira. Na Rua 31 de Março, uma mulher de 51 anos, 
que é proprietária de um Bar, relatou que fechou o estabelecimento no dia 27 
de julho, por volta das 21h30min, e no dia seguinte, deparou com as gavetas 
todas reviradas, a máquina de musica aberta e o furto de R$ 150,00 em 
notas diversas. Da geladeira foram levadas 15 latas de cerveja. A porta do 
estabelecimento não foi arrombada, porque fi ca apenas fechada com uma 
madeira na horizontal, a qual foi retirada pelo autor. Em patrulhamento pela 
Rua Cândido Bastiani, por volta das 04h10m, a PM encontrou um indivíduo, 
com uma quantia em dinheiro e embriagado em frente a uma Padaria, dizendo 
que iria comprar cigarro. Ele já possui passagens por furto e foi levado para 
a Delegacia, por ser apontado como suspeito do arrombamento. Também 
houve arrombamento de casa, na Rua José Taborda Ribas, no Jardim Iraci. 
Um homem de 48 anos, chegou na residência à noite, e verifi cou que do 
local foi levado um cofre, de aproximadamente 300 Kg, contendo diversos 
documentos pessoais e escritura do imóvel. No local, foi verifi cado pela 
PM, que não houve arrombamento. O caso é investigado. Houve ainda, às 
22 horas, na Rua dos Pinguins, Vila Nova, furto de moto. Um jovem de 33 
anos, deixou sua motocicleta Honda/CG 125 Fan de cor preta estacionada 
em frente à casa de seu sogro, sendo que 15 minutos depois, a mesma já 
havia sido furtada. Policiais Militar, cumpriram, no dia 28 de julho, na Rua 
dos Dominicanos, no Jardim Santa Helena, o cumprimento do mandado de 
prisão de Daniele Camila Pereira Correia, de 19 anos. Ela tinha um mandado 
de prisão temporária em seu desfavor, cuja razão não foi informada pela 
Polícia. Em seguida foi levada para 53ª DRP - Delegacia Regional de Faxinal, 
para as providências cabíveis.

Homem é assaltado em Borrazópolis
Em Borrazópolis, um morador disse que foi assaltado na noite de segunda-

feira, dia 24 de julho, às 23 horas, na Rua Joventino Galo da Silva, que fi ca 
atrás do supermercado Rede Fama, antigo Mercado Valério. A vítima disse 
que na frente de sua residência foi abordada por dois homens, onde, com 
o emprego de força e ameaça, subtraíram sua carteira com o valor de R$ 
350,00, junto com documentos pessoais. Os acusados fugiram.

Assalto com revolver e pistola
Em Faxinal, um comerciante do Conjunto Pedro Gonçalves da Luz, Rua 

06, informou que no dia 24 de julho, segunda-feira, ao chegar pela manhã, 
em sua empresa, foi surpreendido por dois indivíduos que deram voz de 
assalto armados de revólver e pistola. Os marginais levaram a vítima até 
o escritório, o amarraram com um fi o de telefone, o trancaram e roubaram 
dinheiro do cofre, totalizando R$700,00 e ainda dois celulares.

Bandidos fazem a limpa em casa na zona rural
A Professora Ida Farinácio, sua fi lha Miliene e seu genro Fernando 

que possuem um sítio da família no fi ca no Bairro Lageado, a cerca de três 
quilômetros da cidade e a 100 metros da Rodovia PR 453 sentido Cruzmaltina, 
onde existe uma casa de madeira, toda mobilhada, que a família utiliza para 
lazer, mas ao chegarem na propriedade, neste dia 27 de julho, quinta-feira, 
perceberam que a residência tinha sido arrombada. A ousadia foi tanta, que 
os elementos arrancaram e furtaram até portas da residência, o chuveiro e 
a bomba d´água que estava instalada em uma mina, nas proximidades. O 
local foi todo revirado e na lista de pertences levados estão: cama; colchão 
da coma box; microondas; roupas; TV; máquina de lavar; máquina de 
cortar grama; portas; bomba d`água; louças; travesseiros; enfi m, fi zeram 
um limpa e saíram carregando praticamente uma mudança. Revoltada, a 
professora Ida procurou a Delegacia de Faxinal, para registrar o Boletim 
de Ocorrências. O pedido, é que se alguém percebeu a movimentação dos 
elementos, no Bairro, avise a polícia ligando para o 190, ou 43 3461 1122. 
Um detalhe importante, que pode ajudar na identifi cação dos ladrões, é que 
eles deixaram para trás: um martelo, um molho de chaves e até uma blusa 
de cor escura. Acredita-se, que no momento em que praticavam o crime, 
possam ter se assustado com algo, que os fez deixar o local rapidamente. 
Também foi percebido, que eles entraram no forro da casa, onde havia 
objetos, como a máquina de cortar grama.

Várias ocorrências em Borrazópolis 
Em Borrazópolis, a Polícia Militar foi acionada no dia 28 de julho, 

sexta-feira, para atender pelo menos cinco ocorrências. Na região da Rua 

cruzado a Balsa, sentido Ariranha e Arapuã. O cerco foi montado naquela 
região, e o pedido é que se alguém tiver pistas, deve ligar 190. Pessoas 
que já caíram no golpe, estão sendo orientadas a procurar a Delegacia ou 
Destacamento mais próximo. 

Dimenor arromba novamente a loja Mundo Eletrônico
A Polícia Militar foi acionada, às 23 horas, de segunda-feira, dia 24 de 

julho, para registrar mais um furto na loja Mundo Eletrônico, localizada na 
Avenida Brasil. É o segundo arrombamento da empresa em 2017, sendo 
o primeiro registrado em 31 de março, quando foram levados cerca de 10 
mil reais em mercadorias. O detalhe que chama atenção, é que o autor do 
crime, seria o mesmo, um adolescente que participou do latrocínio do agente 
de saúde Nelson de Freitas, um crime que chocou a cidade de Borrazópolis 
e região. Inclusive, moradores já perderam as contas de quantos crimes, 
principalmente furtos e roubos, foram praticados pelo menor. No caso desta 
segunda-feira, após ser informada que um blindex da empresa estava 
quebrado e vários produtos da vitrine haviam sido furtados, os policiais 
iniciaram patrulhamento e logo chegou denúncia que o menor ladrão havia 
sido percebido, por várias vezes durante o dia, nas proximidades da Loja. A 
equipe foi até a casa do suspeito e teve o primeiro contato com sua avó, a 
qual confi rmou que ele havia chegado em casa com vários objetos. Dentro 
da residência foi apreendido o acusado e no guarda-roupas estavam todos 
os produtos furtados. Nas vestes do adolescente foram encontrados quatro 
chips da Tim e uma nota de 50 reais com um carimbo que levava a seguinte 
inscrição, Falsifi cado. O mais revoltante, é que o comerciante Hélio Vector, 
dono da empresa, foi para Faxinal registrar o boletim na Delegacia, como 
é de praxe e chegou em casa às 03:30 da madruga de terça-feira, dia 25 
de julho, ao contrário do menor, que antes já havia sido liberado para que 
o Conselho Tutelar pudesse trazê-lo de volta e entregar com segurança 
em sua residência. A situação é mais que absurda e já há algum tempo as 
pessoas de bem estão clamando por providências.

Jovem é agredida pelo namorado
No dia 25 de julho, às 19 horas, na Rua Rio de Janeiro Nº 614, uma jovem 

de nome Lorena Cristina da Silva Faria, 20 anos, relatou que foi agredida 
por seu namorado de 17 anos. Contou ainda, que ele não a deixava sair 
da residência, trancando todas as portas, janelas e a agrediu com chutes, 
socos, tapas na face e prensou sua perna no portão. Enquanto sofria as 
agressões, foi socorrida por sua tia, que pediu socorro para seus primos e 
esposo. O acusado fugiu antes da chegada da PM. 

Carro bate em poste
No início da madrugada de quarta-feira, 26 de julho de 2017, Rua 

Apucarana, um veículo Fiat Palio, de cor branca, colidiu contra um poste de 
iluminação. Uma mulher, que reside na rua, disse que havia quatro pessoas 
próximas, retirando o carro. A equipe da PM, ao chegar no endereço, 
constatou que o possível Pálio já havia sido removido. O poste da Copel 
sofreu dano parcial. 

Morador de Faxinal é assassinado em Sarandi 
Jodemar Rosa, de 42 anos, conhecido como Bacalhau, morador da 

Vila Velha, em Faxinal, foi morto na Cidade canção. A notícia diz que Edson 
Mateus Nascimento de 32 anos, seu amigo, levou três tiros e foi socorrido e 
encaminhado para o Hospital Metropolitano com ferimentos graves e com 
risco a vida. Já Jodemar Rosa, tentou correr, mas levou um tiro no peito, 
não resistiu aos ferimentos e caiu morto. Os outros dois homens não foram 
atingidos. De acordo com a Polícia Militar, os homens são moradores das 
cidades de Faxinal e Centenário Do Sul, e teriam vindo para Sarandi, para 
construção de uma casa. O patrão das vítimas esteve no local e informou 
que ele eram pessoas de bem. A princípio os homens não contavam com 
passagens pela polícia. A Delegacia de Polícia Civil já começou a investigar, 
para tentar identifi car os autores do crime. Há informações que Jodemar teria 
sido morto por engano ou acidentalmente, porque os tiros eram para o outro 
ferido, de nome Edson. Em Faxinal, Jodemar era conhecido por incentivar 
o esporte e inclusive mantinha um time na cidade.

Mercado Pereira é novamente alvo de bandidos
Na madrugada de segunda-feira (24), um estabelecimento comercial que 

foi roubado duas vezes no último mês, foi invadido novamente. O Mercado 
Pereira, que fi ca na Rua Antônio Garcia da Costa, nº 143, foi invadido 
novamente. Segundo informações, o proprietário relatou que estava em sua 
residência e por volta das 03h50m o alarme do Mercado Pereira disparou, o 
mesmo então fez contato com a equipe da Polícia Militar e logo que chegou 
ao recinto, foi constatado que uma pessoa subiu no telhado, retirou uma das 
telhas que dá acesso a um cômodo do mercado e arrombou a porta deste, 
momento este que acionou o alarme e o indivíduo se evadiu do local sem 
levar nada. Foram feitas rondas sem êxito em localizá-lo.

Ladrões invadem empresa de arroz e realizam assalto
Dois bandidos invadiram uma empresa de arroz e realizaram um assalto 

na manhã de segunda-feira (24), na Rua Urias Miranda, no Parque Industrial 
em Faxinal. Segundo informações, o proprietário do Arroz Cajueiro chegou 
para trabalhar, quando foi rendido pelos bandidos que foram com ele até o 
escritório da empresa onde acabaram revirando o escritório a procura de 
dinheiro. Não foram divulgados valores e nem objetos que foram levados 
pelos bandidos, que saíram da empresa e empreenderam fuga, tomando 
rumo ignorado. APM foi até o local e realizou buscas pelas imediações 
em busca de suspeitos, porém até o momento não foram localizados os 
autores do roubo.
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Concessões de Temer para se salvar detonam ajuste fi scal
Corruptor mor! 

O ajuste fi scal do dream team comandado pelo ministro Henrique Meirelles foi 
derrotado pela política de salvação de Michel Temer. Enquanto o presidente abre os 
cofres a aliados e cede a grupos de pressão para garantir votos que barrem a denúncia 
do procurador-geral da República contra ele, a equipe econômica agora procura 
as mais diversas medidas paliativas para evitar que o rombo nas contas públicas 
seja maior que o esperado e obrigue o Governo a mudar a meta de défi cit fi scal. Na 
última semana, Meirelles lançou mão até da mais impopular das alternativas que a 

gestão Temer tentou tanto evitar o aumento de impostos, mas nem isso sozinho parece ser sufi ciente para manter a bandeira da 
austeridade sem paralisar a máquina pública. O caso dos impostos revela a forte contradição em que Meirelles e Temer estão 
mergulhados. A medida foi na contramão de um dos maiores apoiadores do presidente, a Federação das Indústrias de São 
Paulo (Fiesp). A poderosa associação de empresários paulistas ressuscitou seu pato amarelo infl ável, símbolo da campanha pelo 
impeachment de Dilma Rousseff, que rejeita alta de impostos sob o slogan "quem vai pagar o pato?”. Ele voltou a ser exposto 
em São Paulo e em Brasília. A reação pública mascara a realidade de que nem toda classe empresarial tem motivos para se 
queixar. Contrariando Meirelles, Temer deu luz verde ao parcelamento de débitos de contribuintes com descontos em multas e 
juros de empresas, o chamado Refi s, que começou a valer em maio. Um grupo de parlamentares pediu mudanças ainda mais 
generosas no programa para aliviar as dívidas dos devedores. Se as alterações feitas pelo relator da proposta vingarem, apenas 
500 milhões de reais pingarão nos cofres públicos em vez dos esperados 13 bilhões de reais em 2017.

O prefeito Gerôncio Carneiro Rosa e o vice-prefeito João 
Franco anunciaram mais seis veículos novos. Quatro já 
foram entregues e outros dois ainda chegarão ao Município. 
Segundo a assessoria da Prefeitura, já estão à disposição da 
comunidade, quatro carros, modelo Gol, um adquirido com 
recursos próprios, que será utilizado na área de Educação e 
os demais por intermédio do vereador Nenê do Pinhal Grande, 
que viabilizou junto ao deputado estadual Mauro Moraes e que 
foram destinados a Saúde. A secretária de educação, Luana, 
e o secretário de saúde, Adonil, agradeceram o empenho 
da administração.  Em nota, o prefeito ressaltou o trabalho 
do vereador, que mesmo tendo sido eleito por outro grupo 
político, pensa no desenvolvimento do município e no bem estar 
social de todos, exemplo que deveria ser seguido por alguns  
legisladores que torcem, para o quanto pior melhor e trabalham 
contra o povo. Em breve, outras conquistas serão anunciadas.  

 Prefeito de Rio Branco do Ivaí renovando a 
frota 

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.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) emitiu 
um comunicado contra os ataques sofridos pelo juiz federal 
Sergio Moro, responsável em primeira instância pela Operação 
Lava Jato. Moro vem sendo xingado por políticos petistas desde 
que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem 
de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. A Ajufe diz repudiar 
as atitudes ofensivas à honra pessoal do magistrado, que 
estava cumprindo o seu dever ao sentenciar o ex-presidente. 
“A apuração cabal de todos os crimes de corrupção é anseio 
da sociedade brasileira e o Judiciário é o poder encarregado 
pela Constituição do julgamento dos casos, por isso, as 
tentativas de enfraquecê-lo e intimidá-lo visam à impunidade 
das infrações penais que tanto afl igem o Brasil”. A associação 
afi rma que políticos têm aproveitado a imunidade parlamentar 
para ofender Moro. A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
presidente nacional do PT, disse recentemente que o juiz foi 
covarde ao proferir a sentença contra Lula. O mesmo discurso 
foi repetido pelo senador Lindbergh Farias (PT-RJ) durante um 
ato de apoio ao ex-presidente. “Causa indignação a utilização 
da imunidade parlamentar para desferir ofensas a quem está 
cumprindo a sua função constitucional de aplicar a lei ao caso 
concreto”, diz a nota da Ajufe. “O inconformismo contra o mérito 
das decisões judiciais deve se dar com os recursos judiciais 
postos à disposição das partes e não por meio de agressões 
verbais, seja na tribuna das Casas Legislativas ou por meio 
da imprensa”.

Associação de juízes defende Moro de 
ataques 
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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.

FLASHES DO FERRA BODE EM 
FAXINAL 

PRÓXIMO - 04/08 SEXTA-FEIRA

Dr. Chozo de niver em Borró. Parabéns!! 

 Ademir Lucchetti de aniversário de niver em Borró. Parabéns!!!
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

José Carlos, pai do vereador Faguinho de niver em Grandes Rios. Parabéns!!

Maria Inês de niver em Borró. Parabéns!!

Erineia Lara Rosa, de níver em Mauá Serra. Parabéns!!

Tânia Macedo de niver em em Mauá da Serra. Parabéns!! 

Diego e Maria Mantovani, com o casal, Gilda e Milton 
Auersvald, em almoça na casa da dona Maria Mantovani
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Sem mobilização é difí cil reverter fechamento 
de zonas eleitorais

Redução é retrocesso no ambiente políti co e nem todos 
atentaram para gravidade do problema, diz Tercilio Turini. 
Audiência em Andirá é quarta

Se não houver parti cipação efeti va de juízes, promotores, 
classe políti ca e lideranças da sociedade organizada, vai ser 
difí cil reverter a intenção de fechamento de zonas eleitorais, 
o que signifi ca prejuízo no atendimento à população e risco 
na fi scalização de eleições. É a opinião do deputado estadual 
Tercilio Turini, único representante da Assembleia Legislati va e 
da Câmara Federal presente à audiência pública na subseção 
da OAB de Londrina, na sexta-feira (dia 21).

Se manti da a decisão do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Londrina corre o risco de fi car com três das sete zonas 
eleitorais para atender cerca de 360 mil eleitores. “Parece 
que nem todos atentaram para a gravidade do problema. 
Apesar da convocação aos deputados estaduais, federais e 
senadores, a mobilização ainda é pequena. A redução das 
zonas eleitorais signifi ca um retrocesso no ambiente políti co 
do País”, afi rma Tercilio Turini.

Quarta-feira (dia 26), o deputado estadual parti cipa de 
outra audiência pública, às 17 horas, na Câmara Municipal 
de Andirá. Devem comparecer prefeitos, juízes eleitorais, 
dirigentes da OAB e representantes de outros segmentos 
da sociedade.

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.

Uma informação foi divulgada na sexta-feira, dia 
28 de julho, que no início de agosto, pode ocorrer um 
novo protesto de caminhoneiros no Brasil. Muitos não 
acreditam que isso possa ocorrer, até porque estes 
profi ssionais já anunciaram outros movimentos que não 
prosperaram. Mas no portal "Blog do Caminhoneiro", foi 
divulgada uma nota dizendo que os caminhoneiros estão 
se organizando para realizar um protesto nacional dia 
1 de agosto (terça-feira) quando pretendem fechar as 
principais rodovias do país e se manifestarem contra o 
aumento do combustível com alteração das alíquotas do 
PIS e COFINS. “Trata-se de um movimento nacional onde 
nós pretendemos mostrar ao governo federal que não dá 
mais o povo não aguenta pagar tantos impostos e com as 
coisas fi cando cada vez mais caras. Nós queremos contar 
com apoio da sociedade brasileira”, destacou Odilon da 
silva, um dos organizadores do evento no Moto Grosso. 
Os caminhoneiros criaram vários grupos de WhatsApp 
e estão se comunicando através de rádio amador para 
se organizarem para o evento. “Nós queremos parar no 
dia 1º de agosto e se o governo não nos ouvir, vamos 
prorrogar a manifestação por mais dias”, destacou o 
caminhoneiro.

Caminhoneiros podem fazer 
paralisações em todo Brasil

 Faxinal e Sanepar comemoram avanços e investimentos
Na sexta feira, dia 28 de julho, o Prefeito Gallo recebeu Visita dos Chefes Regionais 

da SANEPAR, Gilberto Taborda (Ivaiporã) e Luiz Carlos Jacovassi (Apucarana), os quais 
em reunião trataram sobre diversos envolvendo o Município e a Companhia, entre eles, 
o abastecimento de água tratada para a localidade de Nova Altamira e região, o que 
está muito próximo de se transformar em uma realidade, e ainda  os diversos avanços 
que Faxinal já recebeu neste setor. Foi debatida a questão da celebração do contrato 
de abastecimento de água potável e a prestação de serviços de esgotamento sanitário, 
que resultará, ao município, um bônus na ordem de mais de 800 mil reais, os quais serão 

pagos pela Companhia, em parcelas, e que automaticamente farão parte do encontro de contas relacionadas as faturas das unidades, 
sob responsabilidade da municipalidade, ou seja,  os prédios públicos. Durante o parcelamento, o município terá uma dedução de 
aproximadamente 6 mil reais /mês, que reverterá em economia aos cofres públicos. O prefeito Gallo aproveitou para reivindicar que 
seja verifi cado alguns pontos da cidade que necessitam de um bombeamento mecânico para condução da água, em razão localização 
geografi a da cidade, sendo que, em muitas vezes, esses bairros tem interrupção no abastecimento. Foi tratado ainda sobre o repasse 
do ICMS Ecológico, que atualmente está disponível, em favor do município, um valor de mais de 250 mil reais, os quais devem ser 
investidos exclusivamente em ações relacionadas ao meio ambiente, aterro sanitário, preservação de nascentes entre outros. Os 
servidores que estão na gerencia de Regionais da Sanepar (Apucarana e Ivaiporã) destacaram que os repasses seguirão sendo 
creditados, ao município, na ordem de 3 mil reais mensais.  Eles aproveitaram o momento para parabenizar o prefeito Gallo, que 
recentemente recebeu a pesquisa de aprovação da gestão, com 86 pontos percentuais: "Comemoramos junto com o Prefeito Gallo, está 
aprovação que é fruto de um trabalho que vem sendo realizado com planejamento, assim como os investimentos da Companhia em 
Faxinal, que vão atingir números cada vez mais expressivos", destacou Taborda, chefe da URIV Ivaiporã. O prefeito Gallo também fez 
observações: “Estamos felizes, pois em pouco tempo temos resultados expressivos, agradeço as nossas equipes que constantemente 
tem trabalhado para esse sucesso, e com certeza avançaremos ainda mais”, fi nalizou. – Da assessoria de imprensa

Rio Branco faz bom trabalho nas estradas rurais
Em mais um esforço para manter a malha viária vicinal do Município em condições 

satisfatórias de utilização, nos últimos dias o Setor Rodoviário avançou no seu cronograma 
e vem realizando benfeitorias em diversas estradas, que atendem comunidades rurais. 
O vice prefeito e chefe do setor, João Franco, justifi cou os esforços da Prefeitura em 
arrumar as estradas vicinais pela sua importância, tanto social, como econômica e 
ambiental. João explica que do ponto de vista econômico, elas são responsáveis pelo 
escoamento da produção agrícola e no aspecto social servem a população rural com 
acesso a serviços básicos, como educação, saúde e lazer. “Estradas rurais em boas 

condições, são essenciais para a qualidade de vida das comunidades rurais e mantê-las nestas condições é uma obrigação da nossa 
administração, juntamente com prefeito Geroncio”, justifi cou o vice prefeito. O vice João Franco tem tido a oportunidade de apresentar 
um grande trabalho no setor rodoviário, graças ao total apoio do prefeito Gerôncio, que desde o seu primeiro mandato sempre fez 
questão de dar um apoio especial ao homem do campo. - Assessoria de imprensa

Fachin acelera Lava Jato para julgar políticos em 2017
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin manteve os trabalhos 

em seu gabinete durante o recesso do Judiciário para tentar viabilizar julgamentos 
de ações penais da Lava Jato, operação da qual é relator na Corte neste ano. Três 
processos estão em fase mais avançada e envolvem a senadora Gleisi Hoffmann (PT-
PR) e os deputados federais, Nelson Meurer (PP-PR) e Aníbal Gomes (PMDB-CE). 
Após quase três anos e meio das investigações que começaram em Curitiba e se 
espalharam por todo o País, essas serão as primeiras sentenças no Supremo de políticos 
com foro privilegiado acusados de envolvimento no esquema de desvios e corrupção 

na Petrobrás. Durante este mês, os três juízes auxiliares do ministro-relator se revezaram para tomar depoimentos de testemunhas. 
A perspectiva é concluir as audiências desses processos até o fi m de agosto. O passo seguinte são os interrogatórios dos réus. 
Conforme o regimento da Corte, após os réus serem ouvidos, a Procuradoria-Geral da República e a defesa terão cinco dias para 
pedir investigações complementares. Fachin, então, deverá decidir se as aceita ou não. Vencidas essas etapas, o relator pedirá que 
as partes, acusação e defesa, apresentem suas alegações em 15 dias. O ministro poderá ordenar novas diligências. Por fi m, Fachin 
faz o relatório e encaminha ao ministro-revisor, Celso de Mello, que pedirá data para julgamento na Segunda Turma da Corte.

Aécio deve deixar presidência do PDSB em agosto
Antes tarde do que...

O senador Aécio Neves (MG), presidente afastado do PSDB, deve se reunir com o 
também senador Tasso Jereissati (CE), que ocupa a função interinamente, já no início 
de agosto, para discutir sua saída da presidência da sigla. De acordo com informações 
da GloboNews, a dúvida seria apenas sobre a melhor forma de conduzir o processo: se 
pela renúncia do mineiro ou pela convocação da convenção do partido, o que ocorreria 
no fi m do próximo mês. Desde que foi citado na delação da JBS, em maio último, Aécio 
deixou o cargo e tem incomodado os companheiros tucanos. Ele é suspeito de ter 
recebido propina de R$ 2 milhões, além de ter tentado, segundo os delatores, atrapalhar 

o andamento da Operação Lava Jato, entre outros. O próprio Jereissati defende a saída defi nitiva do mineiro do cargo e tem se 
recusado, segundo fontes do partido, a continuar "dividindo" o espaço com ele. Um grupo, no entanto, quer que haja uma renúncia 
coletiva de toda a executiva da sigla, para evitar um constrangimento ainda maior ao senador. “Está na hora de Aécio fazer um gesto 
pelo partido. O PSDB não pode fi car sangrando por causa dele”, desabafou um integrante da Executiva do PSDB.
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e a
O valor de cada um

Conta-se que um carregador de água, na Índia, conduzia dois 
potes grandes, cada um pendurado numa das pontas de uma vara 
que levava sobre os ombros.  Um dos potes tinha uma rachadura, 
enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio do líquido, 
no fi m da longa jornada entre o poço e a casa do chefe.  O pote 
rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por dois anos, 
diariamente. O carregador entregava um pote e meio de água 
na casa de seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de 
suas realizações.  O mesmo não acontecia com o pote rachado, 
que estava envergonhado de sua imperfeição e, sentindo-se 
imprestável, por não ser capaz de realizar sua tarefa por inteiro.  
Após perceber que, por dois anos, havia cumprido pela metade a 
sua missão, o pote rachado falou para o homem à beira do poço:  

- Estou envergonhado, e quero pedir-lhe desculpas. 
- Por quê?  Perguntou o homem. De que você está 

envergonhado? 
- Nesses dois anos eu fui capaz de entregar apenas a metade 

da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a 
água vaze por todo o caminho até a casa do seu senhor.  Por causa 
do meu defeito, você tem que fazer esse trabalho e não ganha o 
salário completo dos seus esforços, disse o pote. 

O homem fi cou triste pela situação do velho pote e, com 
compaixão, falou: 

- Quando estivermos voltando para a casa do meu senhor, 
quero que observe as fl ores ao longo do caminho. 

De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote 
rachado notou fl ores selvagens à beira do caminho e isto lhe deu 
certo ânimo.  Mas, ao fi m da estrada, o pote ainda se sentia mal 
porque tinha vazado a metade e, de novo, pediu desculpas ao 
homem por sua falha. O homem lhe falou com doçura: 

- Você notou que pelo caminho só havia fl ores no seu lado?  
É que eu, ao perceber o seu defeito, tirei vantagem dele e lancei 
sementes de fl ores no lado em que você estava e, cada dia, 
enquanto voltávamos do poço, você as regava.  Por dois anos 
eu pude colher fl ores para enfeitar a mesa do meu senhor. E se 
você não deixasse vazar a água, ele não poderia ter as fl ores para 
perfumar sua casa. 

Cada um de nós tem seus próprios e únicos defeitos, mas 
isto não deve nos impedir de dar utilidade à nossa vida.  Se é 
verdade que temos nossas fragilidades, também é que temos 
algum valor.  O importante é que busquemos conhecer, igualmente, 
nossas imperfeições e nossos valores. Aos valores já adquiridos 
devemos dar o devido reforço e aos defeitos a devida atenção para 
transformá-los em virtudes, como o caso do pote rachado.  Agindo 
assim, não nos deteremos à beira do caminho a lamentar as nossas 
limitações, mas agiremos rápido para superá-las e seguir adiante. 

Se você está triste ou sentindo-se infeliz ou inútil, lembre-se 
que o Criador confi a em seu potencial, senão Ele não teria criado 
você.  E lembre-se, ainda, que a cada manhã Ele lhe renova a 
oportunidade de crescimento, apostando na sua coragem e na sua 
disposição de autossuperar-se, pois ele sabe que cada um de Seus 
fi lhos tem seu próprio e único valor. Pense nisso!
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Governo federal tenta comprar fazenda para socorrer amigo de Temer
Bom pro amigo e fumu ni nóis!

Uma semana depois da explosão da delação da JBS que 
colocou contra as cordas o Governo Michel Temer, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) começou 
uma negociação inédita em São Paulo em socorro ao coronel 
reformado João Baptista Lima Filho, velho amigo de Temer e 
apontado pelos investigadores da Operação Lava Jato como o 
mais antigo operador de propinas do presidente. Desde junho, 
a autarquia tenta comprar uma fazenda para atender os sem-
terras que acossavam o coronel Lima. Entre tantas demandas 
semelhantes e frustradas pelo país, o trunfo do grupo de 
manifestantes paulista, foi lançar mão de um mecanismo de 
pressão que se mostraria efi ciente. Com o objetivo declarado 
de chamar atenção de Temer, eles invadiram uma propriedade 
do amigo do presidente em Duartina, a 380 km de São Paulo, 

e anunciaram que só deixariam o local com um acordo para 
aquisição de uma área para a reforma agrária em Bauru. 
Conseguiram, numa operação que, na visão de um procurador da 
República, contém indícios de tráfi co de infl uência e improbidade 
administrativa. A vitória que a União Nacional Camponesa (UNC) 
arrancou do Incra parecia mais que improvável antes do dia 
22 de maio, quando cerca de 200 manifestantes invadiram a 
fazenda Esmeralda, de propriedade de Lima, com a fi nalidade de 
pressionar o senhor presidente da República, Michel Temer, que 
é amigo pessoal da vítima João Baptista Lima Filho, conforme 
registram os policiais em boletim de ocorrência obtido pelo EL 
PAÍS que é parte do inquérito sobre o caso que tramita na vara 
única de Duartina.

Pesquisa CNI/Ibope aponta que Temer tem 5% de aprovação
É Muito!

A reprovação ao governo do presidente Michel Temer 
subiu para 70% em julho ante 55% em março, de acordo com 
pesquisa CNI/Ibope divulgada na quinta-feira, que apontou 
ainda desaprovação de 83% à maneira de governar de Temer, 
contra 73% no levantamento passado. A aprovação ao governo 

fi cou em 5%, ante 10% em março, enquanto aqueles que 
consideram o governo regular somaram 21%, contra 31%, 
segundo o levantamento. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 
125 municípios entre 13 e 16 de julho. A margem de erro é de 
2 pontos percentuais.

Temer vai ligar para 80 deputados por apoio
Nóis paga!

O presidente Michel Temer passou o dia de segunda-
feira, 24, ao telefone para tentar convencer parlamentares a 
votar contra o prosseguimento da denúncia da Procuradoria-
Geral da República (PGR) por corrupção passiva com base 
na delação do Grupo J&F. Pela contabilidade do Palácio do 
Planalto e da base aliada na Câmara, cerca de 80 deputados 
são considerados indecisos. Os parlamentares estão fora de 
Brasília e, na quarta-feira (2), o plenário da Casa deve começar 
a analisar a acusação formal contra o presidente. De posse de 
uma lista com números de telefones dos deputados preparada 
por Beto Mansur (PRB-SP), vice-líder do governo na Câmara, 
Temer tem ligado para cada um deles. O presidente pede para 
que o parlamentar leia sua defesa e afi rma que é inocente. 
Temer vai repetir o gesto ao longo de toda esta semana. O 
peemedebista vai manter também o corpo a corpo com os 

deputados, com convites para visita ao seu gabinete, e vai 
continuar a receber seus pedidos, como cargos e emendas. 
A maioria dos parlamentares quer postos em autarquias em 
seus Estados, como gerências do INSS, da Conab, do Incra 
e da Funasa. O Planalto já estima pelo menos 250 votos pró-
Temer, mas o presidente quer chegar ao plenário com um saldo 
maior, em torno de 300 deputados pela rejeição da denúncia. 
Com um número de votos considerado signifi cativo, o Planalto 
pretende dar demonstração de força política para derrubar, 
não só esta denúncia, mas qualquer outra que ainda pode ser 
pelo procurador-geral Rodrigo Janot. Investigado também por 
obstrução da Justiça e organização criminosa, Temer aproveita 
ainda as conversas com os deputados para pedir apoio à reforma 
da Previdência, uma resposta ao mercado.

Rombo nas contas públicas no semestre é o pior em 21 anos
Também com tanto ladrão na política

O rombo nas contas públicas do governo no primeiro 
semestre deste ano foi o pior resultado para o período em 21 
anos. Nos primeiros 6 meses de 2017, o défi cit primário do 
governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência 
Social)  alcançou 56,092 bilhões de reais. É o pior resultado 
desde o início da série histórica do Tesouro, inciada em 1997. 
A meta para o 2017, é de um défi cit de 139 bilhões de reais. O 

descompasso entre a arrecadação e os gastos foi o motivo dado 
pelo governo para aumentar os impostos sobre os combustíveis 
na última semana, para gerar arrecadação extra, e segurar os 
gastos para serviços públicos. Em junho, o défi cit foi de 19,79 
bilhões de reais, o pior resultado para este mês também em 
21 anos.

Bancos depositam R$ 419 mil de Lula em contas judiciais 
Um total de R$ 419.193,53 confi scados do ex-presidente 

Lula foram depositados em contas judiciais na segunda-feira, 
24. Duas guias de depósito foram anexadas aos autos da 
Operação Lava Jato. Por ordem do juiz federal Sérgio Moro, o 
petista teve um total de R$ 606.727,12 bloqueados pelo Banco 
Central na terça-feira, 18. Outros R$ 9 milhões na BrasilPrev, 
tendo Lula e sua empresa de palestras LILS como benefi ciários, 
também foram confi scados. O congelamento dos ativos do 
petista foi decretado a pedido do Ministério Público Federal. Os 
R$ 606,7 mil foram encontrados inicialmente em quatro contas 
de Lula, assim distribuídos: R$ 397.636,09 (Banco do Brasil), 
R$ 123.831,05 (Caixa Econômica Federal), R$ 63.702,54 
(Bradesco) e R$ 21.557,44 (Itaú). Além do dinheiro, Moro 

sequestrou do petista três apartamentos e um terreno, todos 
os imóveis em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, e 
também dois veículos. O bloqueio dos imóveis do petista atinge 
a parte ideal de 50% correspondente à meação, em fevereiro, 
a mulher do ex-presidente, Maria Letícia, morreu vítima de um 
AVC. O pedido de bloqueio do dinheiro de Lula foi realizado 
pelo Ministério Público Federal em 4 de outubro de 2016. A 
decisão que manda confi scar os valores é de 14 de julho deste 
ano. A ordem do juiz recai inclusive sobre ações, participações 
em fundos de ações, letras hipotecárias ou quaisquer outros 
fundos de investimento, assim como PGBL (Plano Gerador 
de Benefício Livre), VGBL (Vida Gerados de Benefício Livre) 
e Fundos de Previdência Fechado.
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Contas inativas do FGTS têm R$ 800 mi à espera de saque
O prazo para sacar o dinheiro da conta inativa do FGTS termina no dia 31. Os trabalhadores 

já sacaram 42,8 bilhões de reais até o último dia 19. Mas ainda existem 800 milhões de reais 
que não foram retirados. Quem perder o prazo não fi ca sem o dinheiro, mas perde a chance 
de retirada imediata de um recurso que fi ca parado na conta. Após o dia 31, o saldo do FGTS 
inativo só pode ser resgatado em situações previstas em lei, como aposentadoria e compra 
da casa própria. O último balanço da Caixa Econômica Federal, banco pagador, informa que 
25,3 milhões de trabalhadores sacaram o FGTS da conta inativa. Outros 5 milhões têm até 
o dia 31 para buscar seu dinheiro. Para sacar, o trabalhador precisa apresentar a carteira 
de trabalho. O documento só é obrigatório se a retirada for de mais de 10 mil reais de uma 
das contas. Porém, se houver alguma falha no registro das suas informações, ele poderá 
ajudar a corrigir os dados do sistema.

Temer dispara liberação de emendas parlamentares após 
denúncia

Nóis é quem paga!
Somente no primeiro semestre do ano, o governo federal distribuiu 4,1 bilhões de reais 

em emendas para parlamentares. Segundo levantamento da ONG Contas Abertas, a maior 
parte da liberação dos recursos aconteceu no mês de julho, 2,1 bilhões de reais foram 
empenhados no período. A “generosidade” do peemedebista é vista como moeda de troca 
para tentar barrar a denúncia contra corrupção passiva que tramita contra ele na Câmara 
dos Deputados. Do total, segundo o levantamento, mais de 82% das emendas foram para 
deputados federais e o restante para senadores. No topo do ranking de benefi ciados, estão 
as bancadas estaduais, do Maranhão, Roraima e Rio Grande do Norte. Vale lembrar que 
para barrar o seguimento da denúncia, que será votada em plenário no dia 2 de agosto, 
Michel Temer precisa do voto de pelo menos 172 dos 513 deputados federais. Em tempo - em 
apenas seis meses, o presidente liberou mais recursos do que Dilma Rousseff durante todo 
o ano de 2015. Para tentar impedir o avanço do processo de impeachment no Congresso, 
a petista empenhou 3,4 bilhões em emendas.

STF destrava processo contra Renan 
Antes tarde...

O Supremo Tribunal Federal (STF) destravou na segunda-feira, 24, um processo envolvendo 
o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) quase oito meses depois de o plenário da Corte aceitar 
a denúncia contra o peemedebista pelo crime de peculato. O acórdão, uma espécie de resumo 
do julgamento, deve ser publicado no início do próximo mês, depois de o ministro Celso de Mello 
concluir a revisão de um voto proferido em 1º de dezembro do ano passado. Naquela ocasião, 
por 8 votos a 3, os ministros do STF decidiram tornar Renan réu por peculato. O peemedebista é 
acusado de desviar recursos públicos de verbas indenizatórias do Senado por meio da contratação 
de uma locadora de veículos em 2005. Em dezembro, os ministros do Supremo aceitaram a 
denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo crime de peculato, mas 
rejeitaram as acusações de falsidade ideológica e uso de documento falso. Celso de Mello foi um 
dos oito ministros que votaram pelo recebimento parcial da denúncia contra o peemedebista. Agora 
que o ministro Celso de Mello concluiu a revisão do voto, o acórdão deve ser publicado no início 
de agosto no Diário da Justiça Eletrônico. O acórdão é um documento escrito, constituído pelo 
relatório e pelos votos de todos os ministros que participaram do julgamento. Após a publicação 
do acórdão, será aberto um prazo de cinco dias para a defesa de Renan apresentar embargos de 
declaração, que são um recurso para o tribunal esclarecer a sentença, prosseguindo assim com o 
andamento do processo. Em resposta ao Estado, o gabinete do ministro Celso de Mello informou 
que não houve prejuízo ao processo e que não há risco de prescrição no caso.

Decreto antecipa abono para aposentados
O Diário Ofi cial da União publicou decreto presidencial que antecipa o abono anual (13º salário) 

de 2017 para aposentados e pensionistas da Previdência Social. O benefício será pago em duas 
parcelas. A primeira em agosto e a segunda em novembro. Segundo o decreto, a primeira parcela 
corresponderá “a até 50% do valor do benefício correspondente ao mês de agosto”, junto com o 
benefício a ser concedido no mês. O restante será pago em novembro.

Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Governo cancela 180 mil auxílios-doença
Fumu ni nóis!

O governo cancelou 180 mil auxílios-doença depois de duzentas mil perícias realizadas 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A medida deve gerar uma economia de dois bilhões 
e seiscentos milhões de reais por ano. O pente-fi no do Ministério focou nos benefi ciários 
que há mais de dois anos não passavam pela revisão obrigatória do INSS. Previsto em lei, o 
auxílio-doença estabelece o repasse de dinheiro ao segurado que, por doença ou acidente, 
fi ca temporariamente incapaz de trabalhar.

Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica foi aprovada
Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) foi aprovada na terça-feira, 25 de 

julho, pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Segundo o Ministério das Cidades, 
ela será uma versão do documento com o mesmo valor jurídico da CNH impressa e estará 
disponível a partir de fevereiro próximo. Os motoristas poderão apresentar o documento 
de porte obrigatório tanto impresso quanto em formato digital, no smartphone. O ministério 
afi rma que há um conjunto de padrões técnicos para suportar um sistema criptográfi co que 
assegura a validade do documento. A autenticidade da CNH digital poderá ser comprovada 
pela assinatura com certifi cado digital do emissor ou com a leitura de um QRCode. Com esse 
dispositivo, os agentes de trânsito também poderão consultar os dados dos documentos 
por meio de um aplicativo de celular, que ainda está em fase de testes. O app fará a leitura 
do QRCode, como já é realizado com a CNH impressa. "Com isso, quem esquece a CNH 
em casa não estará sujeito a multa e pontos na carteira. Basta apresentar o documento 
digital”, diz o ministro das Cidades, Bruno Araújo. O Contran ressalta que a CNH impressa 
continuará sendo emitida normalmente.
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      GRANDES RIOS

RIO BRANCO DO IVAÍ
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ROSÁRIO DO IVAÍ
Toda a semana, quinta-feira, tem o Encontro do Grupo da Terceira Idade. Um excelente 

trabalho de incenti vo da Secretaria de  Assistência Social aos idosos uma parceria com 
a Prefeitura Municipal de Rosário do Ivaí.  Assessoria de Imprensa: Leandro Oliveira

O Prefeito Kuroda tem como lema: “A saúde em primeiro lugar”.
A Secretaria da Saúde junto ao Prefeito Kuroda, vem desempenhando um brilhante 

trabalho à população rosariense, através do convênio realizado com o SAMU, o qual 
no dia 27 de julho de 2017, fez o primeiro atendimento a um paciente em Rosário do 
Ivaí. O que o atual Prefeito vem fazendo em prol da saúde é muito importante para a 
população. O prefeito Kuroda, tem a área da saúde, uma das maiores prioridades em 
sua gestão.  Assessor de Imprensa: Leandro José de Oliveira

“A importância da coleta seleti va do lixo para a Saúde e o Meio Ambiente”.
Na quarta-feira, dia 26 de julho de 2017, o Secretário do Meio Ambiente de Rosário 

do Ivaí, Valderei Fitz, reuniu-se com comerciantes e com a Vigilância Sanitária, para falar 
sobre a coleta do lixo. Salientou, que através do diálogo entre o Poder Público Municipal 
e a população local é possível ter uma cidade limpa. Com essa iniciati va podemos ter 
uma cidade mais bonita para população rosariense e para todos aqueles que visitam 
nossa cidade. O secretário ressalta a importância da coleta seleti va para a saúde e o 
meio ambiente, e que tem um cronograma dos dias que o caminhão irá passar para 
coletar o lixo orgânico e o reciclado. Ressaltou ainda sobre a coleta dos entulhos de 
construção civil que terá um calendário a parti r do mês de agosto para a coleta desse 
material, que será coletado quinzenalmente. Assessoria de Imprensa: Leandro Oliveira

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Comunicamos à população de Rosário 
do Ivaí, que terá implante dentário gratuito, 
procedimento feito na cidade de Apucarana. 
Quem ti ver interesse, procurar a Secretária da 
Saúde Silmara. É importante ressaltar que é 
mais uma brilhante iniciati va do Prefeito Kuroda 
junto a Secretaria da Saúde do Município.
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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 
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, 2 quartos, Rua 
Wilson F. Fortes, Residencial Vale 
Verde, R$ 440,00 mensais 
12) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 
Antonio Garcia da Costa 550, R$ 
550,00 mensais 
13) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 
Vantuiu Machado de Oliveira 27, Jd 
Adram, R$ 650,00 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 252m² Residencial 
Bela Casa, R$ 80.000,00
4. Terreno 600m², Rua Yani de 
Oliveira Munhoz esquina com Rua 
Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00 
(dois lotes Disponíveis) 
5. Dois terrenos com área de 
600,00m² cada, com duas casas 
residenciais e barracão, situada a 
Av Brasil 1142, R$ 850.000,00 
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 127m², terreno 
420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
9. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
10. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00
11. Casa Alvenaria, terreno 
440,00m² Rua Anita Garibaldi 
245, R$ 130.000,00
12. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 
centro, R$ 150.000,00
13. Casa Alvenaria com sala 
comercial, 135 m² terreno 600 
m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$ 
200.00,00
14. Casa Alvenaria, terreno 
267m², Rua 4,109, Jardim Pedro 
G da Luz, R$ 130.000,00
15. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu 
Machado de Oliveira 27, Jd Adram 
R$ 220.000,00

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


