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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 ﬁnados 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.
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LINGUA DE FOGO
Dito num buteco - Aviso importante, quando você
for votar, preste atenção - se ver na urna: Lula; Temer;
Aécio; Romero Jucá; Renan Calheiros; Rocha Loures;
Dilma e outros. Chame a polícia, pois podem ser
foragidos da justiça. É vero!
Tão dizendo que o 7x 0, nota zero, e seu luluzinho
de luxo, junto com seus puxa sacos, vão ser eleitos os
veiaquinhos do ano. Já tem o meu voto!

Luluzinho veiquinho continua a dar golpes, ta
devendo em mais lugares. Vamo pagá as contas!
Quem é o pé sujo do condomínio? Será que é o
parente do Rambo?
O peitinho de pomba, menino bom, junto com
o chefe do banco, são os caras, mas o tempo tava
umidade!
Deu cornitude no barraco, caiu a casa e foi

Cumadinha do comércio que troca 3 vezes de

derrubada pela titular. Essa é na veia! Baton na cueca!

roupa ao dia, não paga ninguém. Assim a coisa ﬁca

Na Terra da Madeira, cumadi diz que pega mesmo

fácil! Paga as contas cumadi!
Tem prefeitura da região em que as empresas que
ganham licitações são de cidades vizinhas. Porque
será? De onde são as empresas! Estamos trabalhando

e ninguém tem nada a ver com sua vida. É isso ai
cumadinha, chega o reio. O chifre só é conseqüência!
Doutor advogado caiu do cavalo. Dizem as más
línguas que não defendeu direito o animal. É roça!
De janeiro até 15 de maio foram comprados 82

e de olho!
Quem é a pombinha da Terra da Ave que canta?
Será que planta?

pneus, somando um total de R$ 64.000,00. E vejam
só como anda a frota da prefeitura! Arriscando a vida

A cumadi disse que a coisa ta tão feia, que tem

dos funcionários e dos outros que andam nas rodovias.

gente que não ta dando nem uma, ta devolvendo duas.

Cadê os pneus? Aí, são os vereadores que são chatos,

É vero! A vara cai!

que não trabalham, incomodam e não deixa trabalhar.

Parece que a Lava Jato ta chegando por aqui. Ta

Trabalham sim e continuam de olho!

dando dor de barriga nos valetis/luluzinhos. Deve ser

Na Terra do Café, tem um ex-veiaquinho que já ta

porque comeram muitas gratiﬁcações e diárias e agora

devendo de novo e nem atende mais o telefone. Tá na

estão com diarréia hemorrágica. Tudo que é demais faz

mira!

mal. É aquele veio deitado; antes tarde do que nunca!
O pé sujo se manifestou no carro da umidade. O
cheiro foi ruim, mas o amigo sacaneou. O chulé foi
forte!
Ruiva e morena de Faxinal, dizem que foram
comer uma costela no Catugi, mas há controvérsias.
HHuummm!

Cumadinha disse que: Tem gerente de loja que se
acha, é grossa, antipática e toda vez que chega lá ta
sentada mexendo no celular. Deve ter muitas!

Línguas de Fogo e o Povo Pergunta: por
mensagem nos telefones - (43) 9970-0739 ou
(43) 8433-1516; pelo E-mail - jornal.sonegocios@
hotmail.com; ou diretamente com o jornaleiro.

www.facebook.com/jornalsonegocios
jornal.sonegocios@hotmail.com
Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não
reﬂetindo, necessariamente, a opinião do Jornal.
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EXPEDIENTE
Horário de atendimento: das 11:00 às 17:00 horas
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Defesa pede a Fachin para não incluir Temer
em inquérito do quadrilhão
Também não quero mais pagar impostos!

A defesa do presidente Michel Temer pediu na sexta-feira
(4) ao ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal
Federal), que negue a inclusão do peemedebista no inquérito
que investiga o chamado PMDB da Câmara. Para o advogado de
Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, a PGR (ProcuradoriaGeral da República) está inovando" e usando um "artifício para
investigar o presidente em outro procedimento sem que haja
fatos novos que justiﬁquem a medida. Mariz também pede que,
caso venha a ser tomado novo depoimento do presidente, as
perguntas sejam formuladas por Fachin, e não pela Polícia
Federal, como foi em junho, "evitando-se a apresentação de
um novo interrogatório totalmente descabido, impossível de ser
respondido, como aquele formulado pela autoridade policial". Na
quarta (2), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu
a Fachin para deslocar a apuração sobre Temer por suspeita de
envolvimento em organização criminosa do inquérito da JBS,
aberto em maio, para outro mais antigo, que investiga políticos
do PMDB e aliados, o chamado quadrilhão. Janot também
pediu a inclusão dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e
Moreira Franco (Secretaria-Geral) no inquérito do "quadrilhão",
atendendo a recomendação da Polícia Federal. A estratégia da
PGR é deixar no inquérito da JBS somente a investigação de
obstrução da Justiça, em que Temer é suspeito de ter dado aval
para o frigoríﬁco comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ) e do doleiro Lucio Funaro, que estão presos.
Em junho, relatório da PF concluiu a investigação de obstrução
da Justiça e aﬁrmou que há indícios de que Temer cometeu o
crime, cuja pena vai de 3 a 8 anos de prisão.

Tiririca critica Congresso e diz que deve
largar a política
Nem o palhaço agüenta viver entre ladrões!

No sétimo ano consecutivo de mandato, o deputado
Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR-SP), está
desiludido com a política e propenso a encerrar a carreira
parlamentar em 2018. Em entrevista ao Broadcast Políticonesta
quinta-feira, 3, um dia após votar pela abertura de investigação
contra o presidente Michel Temer (PMDB) por corrupção
passiva, ele critica o Congresso Nacional e diz não ter o jogo
de cintura exigido para ser político. “Não vai mudar. O sistema
é esse. É toma lá, dá cá", aﬁrmou. Um dos deputados mais
assíduos da Câmara, mas que só usou o microfone três
vezes no plenário, Tiririca vê a maioria dos parlamentares
trabalhando para atender interesses próprios, em detrimento
do povo. Ele avalia que há parlamentares bem intencionados,
mas que não conseguem trabalhar porque o "sistema" não
deixa. "A partir do exato momento que você entra, ou entra no
esquema ou não faz. É uma mão lava a outra. Tu me faz um
favor que eu te faço um favor. Eu não trabalho dessa forma",
desabafou. Tiririca conta que, certo dia, uma rapaz o procurou
para oferecer um "negócio" de aluguel de carro. "O cara disse,
'bicho, vamos fazer assim, tal, o valor tal'. Eu disse: acho que
você está conversando com o cara errado. Não uso carro da
Câmara, o carro é meu. Ele disse: 'não, é porque a maioria faz
isso'", relatou o parlamentar, sem dar nomes e mais detalhes
sobre o fato. "Fiquei muito decepcionado com muita coisa que
vi lá", acrescentou.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 07/08 a 13/08
Farmácia Droga Star
99929-1041

Santa Casa de Rosário desiste de decretar férias coletivas

Nesta segunda-feira, dia 31 de julho, de 2017, o Rogaciano
Antunes, membro presidente da Diretoria do Hospital Santa
Casa, de Rosário do Ivaí, falou ao vivo no informativo da
Rádio Nova Era. Ele foi entrevistado pelo repórter Ronaldo
Alves Senes, o "Berimbau", e anunciou que após audiência
pública, ocorrida em Rosário, onde o Promotor de Justiça,
Dr. Carlos Eduardo, da Comarca de Grandes Rios, atuou
como mediador entre a instituição e as prefeituras de Rio
Branco e Rosário do Ivaí, o Santa Casa desistiu das férias
coletivas por tempo indeterminado. "Um ponto importante é
que a prefeitura de Rosário do Ivaí, que já ﬁrmou parceria
com o Santa Casa, vai manter o convênio e ﬁcou de estudar
uma forma de repassar um valor maior. Já Rio Branco do Ivaí,
não tem convênio, mas o prefeito se colocou a disposição e
disse que vai veriﬁcar as questões burocráticas para que o
convênio também seja celebrado", disse Rogaciono. Ele fez
uma nota de esclarecimento dizendo que as polêmicas todas
que foram criadas, denegriram a imagem da diretoria, mas que
os membros, que prestam serviço gratuitamente, jamais foram
negligentes e nunca se falou em fechar o hospital. "O Padre

Adalto e nós todos, não queremos polêmicas e nem politizar o
assunto, porque o Hospital é maior do que qualquer interesse
político. Vamos resolver os problemas, que são muitos, mas
a nossa luta é para manter o hospital em funcionamento",
disse Rogaciano. A assessoria do prefeito Gerôncio, de Rio
Branco do Ivaí, divulgou uma nota dizendo que o chefe do
poder executivo, acompanhado do secretário de saúde Adonil
Rosa, controlador interno Carlos Hass e do vereador Douglas
Kamaroski, participou da reunião. "A novidade é que o Santa
Casa não fechará suas portas e funcionará normalmente,
continuando o atendimento, conforme acordo ﬁrmado entre
as partes até que sejam ﬁrmados os contratos como manda
legislação e seguindo normas do Tribunal de Contas do Paraná",
disse Gerôncio. Outro detalhe importante é que nos dias 06 e
07 de agosto, de 2017, vai acontecer a festa do Hospital Santa
Casa, assim como estava programada. Segundo Rogaciano, o
evento tem sido a fonte de renda que tem mantido o Hospital
e que é importante que a população participe. Outra reunião
acontecerá nos próximos dias. Ouça a matéria no link de vídeo
e saibam mais detalhes. - Berimbau

Maioria da bancada paranaense vota com Temer
Veja o que seu deputado fez!

Dezesseis dos 30 deputados federais paranaenses votaram
a favor do relatório da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara pelo arquivamento do pedido de investigação contra
o presidente da República Michel Temer. Onze deputados
votaram contra, alguns deles contrariando orientações de
seus partidos, e outros três não participam da sessão. Os
deputados que votaram a favor de Temer defenderam, na
maioria, a estabilidade do país o crescimento econômico e as
reformas que o governo vem encaminhando. Os que votaram
a favor da investigação ressaltaram a gravidade da denúncia,
a necessidade de se investigar e, até, a possibilidade de o
presidente se defender e afastar as suspeitas contra ele.
Alguns votos contrários ao relatório causaram surpresa, como
o de Sandro Alex, do PSD, partido que fechou questão com
Temer, e Fernando Francischini (SD) que justiﬁcou seu voto
pela coerência e respeito ao trabalho da instituição de que é
originário, a Polícia Federal. Já o deputado João Arruda (PMDB),
sobrinho do senador Roberto Requião (PMDB), que lançou uma
frente “Fora Temer” há algumas semanas, seguiu a orientação
do partido e, sem justiﬁcar, votou a favor do relatório. “Michel
Temer será investigado. Mas é necessário manter estabilidade
institucional. Não se pode trocar de presidente a cada três

meses”, justiﬁcou Arruda ao Paraná Portal. Dos três deputados
que se ausentaram, dois tinha orientação partidária para votar
em favor de Temer, o ex-ministro da Justiça Osmar Serraglio
(PMDB) e Reinhold Stephanes (PSD). Além deles, não votou
o ex-prefeito de Curitiba Luciano Ducci, do PSB, partido que
orientou pelo voto contra o presidente. “Quem se ausenta é
covarde”, provocou Zeca Dirceu (PT) ao registrar seu voto Veja
como votaram os deputados paranaenses sobre a abertura de
processo contra Temer: Sim (pelo arquivamento da denúncia)
- Alex Canziani/PTB; Alfredo Kaefer/PSL; Dilceu Speraﬁco/
PP; Edmar Arruda/PSD; Evandro Roman/PSD; Giacobo/PR;
Hermes Parcianello/PMDB; João Arruda/PMDB; Luiz Carlos
Hauly/PSDB; Luiz Nishimori/PR; Nelson Meurer/PP; Nelson
Padovani/PSDB; Osmar Bertoldi/DEM; Sergio Souza/PMDB;
Takayama/PSC; Toninho Wandscheer/PROS. - Não (contra
o relatório, a favor da abertura de processo) - Aliel Machado/
REDE; Assis do Couto/PDT; Christiane de Souza Yared/PR;
Delegado Francischini/Sd; Diego Garcia/PHS; Enio Verri/PT;
Leandre/PV; Leopoldo Meyer/PSB; Rubens Bueno/PPS; Sandro
Alex/PSD; Zeca Dirceu /PT. - Ausentes - Luciano Ducci/PSB;
Osmar Serraglio/PMDB; Reinhold Stephanes/PSD.

Delação da Odebrecht deixa situação de Lula muito difícil
A Justiça Federal do Paraná já abriu cinco inquéritos
originados nas delações da Odebrecht e documentos
relacionados às investigações foram adicionados na quintafeira (3) à ação em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção passiva
por vantagens recebidas da empreiteira - um prédio adquirido
para o Instituto Lula e uma cobertura vizinha à residência dele
em São Bernardo do Campo. Os documentos são vinculados a
pagamento de propina ao PT: em contratos das plataformas de
petróleo PRA–1, P59 e P60; reformas na reﬁnaria Presidente
Vargas (Repar), no Paraná; e na montagem do gasoduto Gasduc
III, além de valores ilícitos que teriam sido pagos por meio do
ex-ministro Guido Mantega ao publicitário João Santana e
anotações onde aparece o sítio de Atibaia como assunto a ser
tratado diretamente com Lula. Segundo o Ministério Público
Federal, são elementos que ajudam a corroborar as delações.
As informações da Odebrecht ﬁzeram parte de cinco pedidos
de investigação (Pet) encaminhados pela Procuradoria Geral

da República ao Supremo Tribunal Federal e redirecionados
ao juiz Sergio Moro pelo ministro Edson Fachin. Neles, os
delatores relataram despesas custeadas para o ex-presidente,
como reformas no sítio de Atibaia, compra de imóveis para
uso pessoal e para instalação do Instituto Lula e pagamento
de palestras que poderiam funcionar como uma espécie de
retribuição por favores prestados ao grupo durante o mandato.
Entre os documentos estão agendas de encontros entre Lula e
o empresário Emílio Odebrecht, durante o mandato presidencial,
que mostram que o então presidente recebia detalhes dos
projetos da empreiteira dentro e fora do país. Indicam ainda que
investimentos da Odebrecht no exterior seguiam as decisões
geopolíticas do governo, incluindo a presença e o crescimento
de negócios em países como Angola e Venezuela. Chama
atenção ainda a inclusão de contas bancárias no exterior que
receberam valores da Constructora Del Sur, no Panamá, uma
das empresas usadas pela Odebrecht para repassar dinheiro
de propina.
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O C O R R Ê N C I A S

Agressão, porte de arma de muita confusão em Faxinal
No dia 02 de agosto, de 2017, a Polícia Militar foi acionada para atender
um caso de agressão na Rua Santos Dumont. Um cidadão de 55 anos alegou
que foi agredido por duas pessoas conhecidas como, Maquita e Léo, não
sabendo informar os nomes corretos, mas que eles são moradores do mesmo
Bairro que a vítima, sendo que o motivo, seria porque o pai de família havia
repreendido os autores para não desligar as luzes da iluminação pública.
O homem tinha ferimentos na região da nuca e nos braços e precisou ser
levado para o Hospital. Ao fazer diligências, na busca pelos agressores, a
Polícia Militar acabou detendo um ﬁlho da vítima e um sobrinho, de 22 e 25
anos, de nomes, Reginaldo da Paixão Souza e Agnaldo da Paixão da Cruz.
Eles foram acusados de porte ilegal de arma de fogo, os quais estavam com
quatro armas e munições. Houve denúncia de que os mesmos saíram a
procura dos rapazes que promoveram a agressão, para um acerto de contas.
Os jovens negaram. Em nota, a PM informou que fazia patrulhamento pelos
Bairros Vila Nova e Vila Velha, quando foi feita uma denuncia anônima que
indivíduos estavam andando armados em um gol bola com placas IGR-4953
de cor prata. O carro foi abordado, sendo que o condutor, Reginaldo, não
tinha nada de ilícito, porem na busca feita no passageiro, foi encontrada uma
garrucha dois canos, calibre .22, municiado com duas munições intactas
que estava em seu tornozelo. Dentro do carro havia um revólver calibre
.22 e em baixo do banco do passageiro, um revólver 38 carregado com 4
munições deﬂagradas. Na delegacia, ainda foi feita mais uma buscas no
carro e localizado embaixo do tapete, um invólucro plástico contendo 6
gramas de maconha e embaixo do banco traseiro, mais um revólver calibre
.38. Tudo ﬁcou apreendido.
Disparo de arma de fogo em Faxinal
Em Faxinal, no dia 02 de agosto, às 18 horas, uma moradora da Rua
Projetada I, na Vila Nova, contou que estava em sua residência quando uma
Ford/F1000 de cor vermelha e carroceria de madeira parou em frente e o
ocupante efetuou três disparos de arma de fogo que acertaram a janela. A
PM constatou as marcas na parede e efetuou patrulhamento com intuito de
localizar a referida caminhonete, o que não ocorreu. O caso é investigado.
Assaltantes agem em Faxinal e são presos em Tamarana
A ocorrência começou a ser registrada na noite de quinta-feira, dia 03
de agosto, de 2017, em Faxinal e terminou com a prisão de dois suspeitos
em Tamarana. A Polícia Militar informou que às 21 horas, na Rua Rua 31
de Março, uma mulher de 45 anos, contou que estava em sua lanchonete,
localizada na frente de sua residência, quando chegaram dois indivíduos
pedindo água. A comerciante entregou a água solicitada e minutos depois
eles exibiram armas de fogo e deram voz de assalto, perguntando de quem
era o veículo estacionado na frente da lanchonete. Também entraram na
residência e subtraíram a chave do carro, um Fox na cor vermelha e fugiram
levando um celular da marca Samsung, modelo J-1, na cor preta. Os soldados
de plantão foram informados que os meliantes pegaram a Rodovia PR 272,
sentido Londrina. Buscas foram feitas, até que o carro roubado foi visualizado
trafegando a frente de Mauá da Serra. Foi feito o acompanhamento tático,
mas a viatura de Faxinal apresentou problemas mecânicos e teve que reduzir
a velocidade, perdendo os meliantes de vista. Como o Destacamento de
Tamarana, já havia sido avisado, os policiais daquela cidade, montaram
o cerco e logo perceberam o carro em alta velocidade entrando sentido
centro de Tamarana, sendo que na Rua Isaltino José Silvestre, o ladrão
que o dirigia, perdeu o controle e capotou. Foram presos dois acusados,
Renato Alves, de 30 anos e Tiago Oliveira, de 25 anos, e apreendidos, um
revólver.32 e o celular roubado em Faxinal. Eles também são acusados
de uma segunda ação criminosa, registrada como tentativa de assalto,
na Rua Eurides Cavalheiro de Meira, também na noite de quinta-feira, dia
03 de agosto, em Faxinal. Um cidadão de 57 anos, informou que os dois
indivíduos estavam portando arma de fogo e chegaram no quintal de sua
casa, mas ao perceber, fechou a porta, momento que escutou um tiro, cuja
bala ﬁcou alojada na referida porta. Após a prisão em Tamarana, Renato e
Tiago, também foram reconhecidos como autores desta ação.
Alunas brigam no Colégio
No dia 31 de julho, às 14 horas, uma confusão envolveu três adolescentes,
dentro do colégio Érico Veríssimo. As alunas discutiram e brigaram, motivadas
por um desentendimento ocorrido em uma partida de futsal. As apreendidas
têm entre 13 e 14 anos. Veja o boletim da Polícia Militar na íntegra: "A
Pedagoga do Colégio relatou que três alunas, uma adolescente de 14 anos
e duas de 13 anos, entraram em vias de fato. A aluna de 14 anos, contou
que a desavença vem ocorrendo desde quinta feira 26/07/2017, depois de
um jogo de futsal, onde as duas alunas de 13 anos, xingaram a mesma. No
dia 31 de julho, elas cercaram a suposta vítima, fora da sala de aula, sendo
que uma delas a empurrou, puxou seus cabelos e a enforcou, deixando
marcas em seu pescoço. As professoras conseguiram separar a briga",
informou a PM. As meninas foram levadas para 53ª Delegacia de Polícia
Civil, onde as mães acompanharam, juntamente com o Conselheiro Tutelar,
e foi confeccionado o boletim.
Menor do terror é internado
Na quinta-feira, dia 03 de agosto, de 2017, segundo informações, o
adolescente, de 17 anos, que vinha aterrorizando a cidade de Borrazópolis
com crimes de furto, roubos e ameaças, todos registrados pela Polícia
Militar, foi internado em um Centro de Socioeducação (Cense) de Maringá.
A conquista da vaga, só foi possível graças aos trabalhos: do delegado
Antônio Silvio Cardoso, de Faxinal, que o manteve apreendido por cinco

dias; a PM que efetuou as apreensões, após alguns crimes praticados;
ao Conselho Tutelar de Borrazópolis, que juntamente com a Secretaria de
Assistência Social do Município, travou uma batalha incansável para que
o menor fosse encaminhado para um centro especializado, já que ele não
tem 18 anos e não pode ﬁcar recolhido na cadeia pública de Faxinal. Um
detalhe interessante, é que há uma expectativa que o menor permaneça por
pelo menos seis meses no Cense, o que será suﬁciente para que o mesmo
complete seus 18 anos, ou seja, em abril de 2018. Caso isso ocorra, quando
o menor voltar para Borrazópolis, se ainda cometer algum crime, poderá
ser punido com prisão, o que seria uma garantia a mais para a sociedade.
Presos os acusados de roubo em Grandes Rios
No dia 03 de agosto, dois homens identiﬁcados por, Reginaldo Olímpio,
conhecido Chapolim, e Edelson da Cruz Fidelis, foram detidos acusado de
roubo na cidade de Grandes Rios. A ação eﬁciente e conjunta das polícias:
Civil e Militar resultaram nas duas prisões. Segundo a Delegacia, chegou
denúncia de um cidadão, relatando que foi até o Bar da Neuza, próximo a
Rodoviária, e começou a ingerir bebida alcoólica. Após ﬁcar com sintomas
de embriaguez, mostrou para a dona do estabelecimento e outras pessoas, o
montante de mil reais que tinha na carteira, dinheiro oriundo do recebimento
do seu salário. Pouco depois, foi convidado pelos acusados, para que fosse
jantar na casa de um deles e quando lá chegou, o ameaçaram com uma faca
e um facão, roubando o dinheiro. O caso foi denunciado a Polícia Civil, que
com apoio da PM, prendeu os denunciados. Reginaldo e Edelson negaram
a prática do crime. Uma inquérito policial vai apurar os detalhes.
Ex-PM foi detido acusado de agredir a esposa
Na cidade de Faxinal, um policial militar aposentado deu muito trabalho
para a Polícia. Ele promoveu agressões contra a esposa e suas ﬁlhas que
precisaram acionar a PM. O caso terminou na Delegacia. A ocorrência foi
divulgada no boletim do dia 30 de julho, de 2017, com informações que
ocorreu por volta da uma hora da madrugada. Consta no relatório que o
homem teria colocado uma arma na boca da esposa, mas a ﬁlha entrou
no meio da confusão e conseguiu desarmar o pai. Também foi informado
que o marido trancou a esposa no banheiro, antes de agredi-la com socos,
tapas e arrancar cabelos. Com a chegada da Polícia, inclusive com apoio
da Rotam, o ex-PM foi detido. Na delegacia, ele negou que tivesse praticado
agressões. Ele também pagou ﬁança e foi liberado.
Ladrões voltam a arrombar Escola da Vila Nova
Policiais Militares registraram mais um arrombamento em Escola,
na cidade de Faxinal, no dia 1º de Agosto, de 2017, na Vila Nova. Uma
professora informou que a instituição de ensino foi alvo do furto durante a
madrugada. Os elementos entraram pelo telhado, daniﬁcaram várias telhas
e a laje. Eles levaram: um fardo de arroz; dois fardos de açúcar; oito litros
de óleo; vários pacotes de chá; pacotes de farinha; pacotes de macarrão;
e produtos de limpeza em geral. Segundo populares, os autores seriam os
mesmos que furtam o estabelecimento todos os meses e levam os alimentos.
Os suspeitos são dois jovens moradores do bairro e que frequentemente
furtam os estabelecimentos públicos do bairro.
Cunhado agride cunhado co facão em Rio Branco
A vítima aﬁrmou que mora na região do Rio do Tigre e que interveio
em uma briga de sua irmã com o marido, quando foi agredida com golpes
de facão. No dia 30 de julho, domingo, a Polícia Militar foi acionada para
comparecer no Hospital Municipal de Rio Branco do Ivaí, com informações
que havia dado entrado, uma pessoa com golpes de arma branca. No local
foi constatado que um morador apresentava dois ferimentos no ombro
direito, sendo ambos de lesão profunda. Em um deles, foram 10 pontos e
no outro, 07 pontos. O cidadão relatou que estava no Bar do Zezinho na
comunidade rural do Rio do Tigre, que já pertence a Cândido de Abreu,
quando houve uma situação em que seu cunhado agredia sua Irmã. Ele
interferiu na desavença, momento que o referido cunhado foi embora, mas
retornou pouco depois com um facão e deferiu dois golpes contra o mesmo.
O agressor fugiu sem deixar pistas.
Embriagues em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco do Ivaí, houve abordagens de suspeito, e na Av. Rio
Branco, um homem procurou o Hospital com ferimentos na perna, no rosto
e cabeça. Com sintomas de embriaguez, a vítima não soube precisar o que
houve, mas teria aﬁrmado que caiu de moto. Ele também deixou o Hospital
antes de receber atendimento, sendo encontrado pela PM no Bar dos Amigos.
Ele estava com alguns familiares que disseram que iriam levá-lo para sua
casa em Cândido de Abreu.
Mulher acusada de furto e desacato em Rio Branco
Na segunda-feira, dia 31 de julho, a proprietária de uma Loja e Lan
House, em Rio Branco do Ivaí, de nome Angélica, procurou o Destacamento
da PM onde encontrou o soldado que estava saindo de serviço, relatando
que havia passado em seu estabelecimento, uma senhora identiﬁcada
como Carla Aparecida dos Santos Pereira, exigindo dela um carregador e
um fone de ouvido. Angélica pediu a ordem de serviço, o qual prova que ela
teria depositados objetos na loja para reparos, pois desconhecia a posse
desses equipamentos, mas a acusada apropriou-se de dois kits multimídia de
computadores e saiu do local proferindo palavras de baixo calão. O policial
militar, juntamente com a vítima, realizou diligências e pouco depois localizou
Carla dentro de um Mercado da Dona Lourdes, momento em que ela se
alterou. Já fora do comércio, foi constatado que a mulher tinha uma sacola
com os objetos supostamente furtados. Com a comprovação do delito, o
soldado começou a ligar para a equipe da viatura e acabou surpreendido

com um tapa na face, agressões que deixaram sinais de unhas. Ela também
agarrou o colete balístico, tentando arrancá-lo. Diante da injusta agressão,
a moça recebeu voz de prisão, mas foi necessário uso da algemas. Com a
chegada dos PMs de plantão, foi lavrado o boletim, feito o laudo de exame
de lesão corporal e encaminhada a autora para a Delegacia de Grandes
Rios, a qual foi acusada de desacato, desobediência, ameaça, lesão corporal,
resistência e furto. Com isso, Carla inaugurou a nova viatura da Polícia Militar,
recém entregue pela prefeitura e governo do estado.
Polícia encontra pé de maconha em residência
Uma situação de plantio de droga foi denunciada a Polícia Militar, no dia
30 de julho, de 2017, na Rua Ponta Grossa. No local, foi detido um jovem
de nome Jocemar Marçal de Carvalho, de 22 anos. A PM informou que foi
solicitada por uma senhora, tia do acusado, que relatou que seu sobrinho,
morador da residência, situada na Rua Ponta Grossa, teria plantado no
quintal de sua residência uma muda de maconha. Ao chegar no local e
realizar buscas na parte externa da moradia, a PM logrou êxito em localizar
a referida planta, medindo aproximadamente 20 centímetros. Também
havia uma porção de substância análoga a maconha, pesando 2 gramas.
Os policiais ainda estavam no local, quando chegou Jocemar e seu tio, ele
trouxe um botijão de gás, o qual, segundo o que ﬁcou apurado, havia sido
furtado na Rua Dominicanos. “O autor do fato conﬁrmou que a substância
entorpecente e o botijão de gás, estavam sob sua posse. Diante do fato foi
conduzido para 53ª DRP de Faxinal, o produto de furto, droga e autor, para
tomar os procedimentos cabíveis”, informou a PM.
Polícia localiza foragidos e prende outros meliantes
Os delegados, Ricardo Mendes, de Grandes Rios e Ana Carolina Hass
de Miranda Castro, de Cândido de Abreu, conﬁrmaram que os três presos,
que ganharam a liberdade forçada, na segunda-feira, dia 31 de julho, de
2017, da cadeia de Grandes Rios, foram recapturados. Em Cândido de
Abreu, a recaptura foi feita pela Polícia Militar, equipe do sargento Moser. O
primeiro a ser recapturado foi Jéferson Jean Pereira da Silva, encontrado já
no dia 1º de Agosto. Segundo informações, após a fuga, o delegado Ricardo
Mendes iniciou uma Operação Recaptura, com apoio da Polícia Militar e não
descansou, até todos estivessem novamente atrás das grades, e com um
detalhe, outras pessoas de Londrina, que vieram a Grandes Rios resgatar o
foragido, também foram presas. Durante as buscas, chegaram informações
que um dos meliantes poderia estar no meio de uma pastagem, às margens
da Rodovia PR 451, sentido João Vieira, e que ao anoitecer, alguns amigos
de Londrina, viriam ao seu encontro. Durante diligências, às 22 horas, foi
percebido um carro Importado modelo Chrysler 300c, ano 2005, cor prata,
com placas ACE-9919 de Londrina, parado na beira da pista. O motorista,
Antônio Carlos Guilhen Rocha, na companhia de Willian Maciel Borocosques,
declarou que estava trafegando, quando o carro apresentou problemas nos
pneus e que apenas aguardava um guincho. Por volta das 00:30 horas, já
de 01 de agosto, os policiais perceberam o carro novamente, desta vez já
colocado na plataforma do referido guincho. Ao fazer uma busca, foram
localizados, o foragido Jéferson Jean Pereira da Silva, no banco de trás
do guincho, Willian Maciel Borocosques, no banco da frente e o condutor
Márcio Fernandes dos Santos. Diante do ﬂagrante, todos, inclusive Antônio
Carlos, receberam voz de prisão. Todos os três detidos de Londrina, negaram
veementemente que soubessem que estavam buscando um preso.
Dois feridos em queda de moto
Dois jovens, José Fernando Ortiz e Elliton Rosa, moradores de Faxinal,
sofreram um acidente de motocicleta Honda CG 125, na Rodovia PR 453,
na saída para Cruzmaltina, no local conhecido como Pedreira. O acidente
foi na noite de terça-feira, dia 01 de agosto. O condutor perdeu o equilíbrio,
nas curvas existentes no local e caiu com o veículo. Segundo a Polícia
Rodoviária, a moto tinha chassi suprimido e era oriunda de leilão, por isso,
não deveria estar trafegando. Os ocupantes foram levados para o Hospital
Municipal de Borrazópolis, de onde foram transferidos para Apucarana. Um
deles, levado pelo SAMU.
Traﬁco de drogas em Faxinal
Em Faxinal, no dia 01 de agosto, às 17 horas, foi detido Cleiton Henrique
de Freitas 29 anos. "A equipe em patrulhamento pelo endereço, local conhecido
como ponto de venda de drogas, visualizou Cleiton saindo da residência e indo
ao encontro de outro rapaz. Foi dada voz de abordagem aos dois e na busca
pessoal, foram encontrados com o detido quatro invólucros de substância
análoga a cocaína em suas partes íntimas. Já o segundo abordado, tinha
150 reais, que seria proveniente do seu pagamento e que teria ido até o
endereço para buscar droga, pois o mesmo era usuário, porem não havia
nada de ilícito com ele", informou a PM. Cleiton negou que seja traﬁcante e
diz que vai provar sua inocência.
Objetos suspeitos são recuperados em casa desabitada
Vários objetos, acredita-se que furtados, foram recuperados pela Polícia
Militar, após uma denúncia, na Rua Santos Dumont, 1.718, Bairro Vila Velha,
no dia 02 de agosto. Eles estavam escondidos dentro de uma casa que está
desabitada. Uma denúncia levou a PM até o local, onde ﬁcou apurado que
o portão estava arrombado e no interior da casa havia diversos produtos
e objetos de procedência duvidosa. No interior da residência havia alguns
sacos de alimentos, diversas caixas contendo ferramentas, utensílios de
construção civil, algumas peças de cerâmica, portas de madeira e ferragens,
objetos estes provavelmente furtados naquela região. Tudo foi apreendido e
encaminhado para a 53° Delegacia Regional de Faxinal, para as providências
de polícia e judiciária.
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Gerôncio e vereadores acompanham obras

A PROBLEMÁTICA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA
TRATADA NA ESCOLA

Objetivando divulgar informações e intensiﬁcar 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 Intensiﬁcar 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.

Kuroda resgata saltos de parapente em Rosário do Ivaí

O paraglider, mais conhecido no Brasil como parapente, é um esporte
radical muito popular, semelhante ao paraquedismo, pois também
consiste em saltar de um ponto alto com o auxílio de um paraquedas
que se abre e permite ao praticante ﬁcar planando no ar. Mas ao
contrário do paraquedista, que tem um vôo mais agressivo durante sua
maior parte, o parapentista pode aproveitar de um vôo mais dinâmico e
calmo, apreciando a beleza da paisagem, mas sem perder a emoção e
a adrenalina da atividade. Rosário do Ivaí possui morros e condições
de vento favoráveis para a prática do esporte, ao contrário de muitos
municípios onde a atividade é praticada, Rosário, graças a sua geograﬁa
possui rampas de decolagem para cada direção de vento, ou seja, na
realização de um campeonato em outros municípios que só possuem rampas para uma posição de vento caso no dia o vento
seja ao contrário, ﬁca inviável o salto. Já em Rosário é diferente, independentemente da posição do vento pode-se saltar de
qualquer uma das cinco rampas que hoje o município possui, 3 já existiam, mas hoje se conta com mais duas, uma na Fazenda
do próprio prefeito e outra na Fazenda Imperial do Sr. Gilmar Stipp. Recentemente, estiveram presentes na cidade, a Associação
de Vôo Livre do Norte do Paraná, em reunião com o Prefeito, vereadores e alguns secretários, visando assim, o retorno deste
esporte em Rosário do Ivaí; com o objetivo de transformar a cidade num polo do esporte de aventura, despertando no turismo
de aventura uma fonte de renda para o Município, trazendo turistas para a cidade e promovendo a Capital da Uva Niágara.

Nesta manhã de quarta-feira, dia 03 de Agosto, o prefeito
Gerôncio e o vice prefeito João Franco que comanda o setor
rodoviário, estiveram acompanhando os serviços de melhorias,
como tapa buracos na cidade, além do prefeito e vice, os
vereadores, Marcio de Souza, Douglas Kamaroski e Carlos
Purceno, também estiveram acompanhando e parabenizaram
os gestores e equipe de funcionários pelo trabalho que foi
realizado próximo a prefeitura e pátio do Posto de Saúde entre
outros. - Assessoria de imprensa

Prefeito Gallo visita região das Três Barras
em Faxinal

A visita foi para conferir os trabalhos realizados
nas estradas rurais e ainda para ouvir a
comunidade sobre a ações do seu governo

O prefeito Gallo, acompanhado do secretário de Governo
e ﬁlho, Rafael Cantagallo, juntamente com o secretário de
Saúde, Vinicius Costa, esteve visitando moradores das Três
Barras e Região. O objetivo foi vistoriar os serviços realizados
pela Secretaria de Obras e Viação, sob responsabilidade do
vice-prefeito Gaudério, que está, segundo a administração,
desempenhando um excelente trabalho. Gallo foi até os
moradores para comemorar sua recente aprovação com mais
de 84% na pesquisa de governo e viu que as estradas e toda
infraestrutura que comporta bueiros, caixas d`água e outros
estão tendo atenção total. “Não basta aprovação em números,
ela tem que ser real, vinda do povo, e isso que presenciei aqui
nas Três Barras e Região, onde os agricultores estão felizes
com o atendimento do vice Gaudério, que com suas equipes
têm desempenhado um excelente trabalho", disse o prefeito.
Destacou ainda, que outros investimentos serão destinados
para a Região, como poço artesiano, pontes em concreto e
muito mais. - Da assessoria de imprensa

Rio Branco movimentado pelo esporte

Em jogo emocionante Rio Azul de Cruzmaltina vence a
Ponte Nova por 3 a 2 e vai a ﬁnal da Copa Carlito Hass, que
está acontecendo em Rio Branco do Ivaí. O prefeito Gerôncio
fez questão de acompanhar de perto a partida, como amante
do esporte que é e sempre foi sempre dá total apoio. - Da
assessoria de imprensa
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O maior lateral direito de Faxinal e amigos trabalhando no Ferra Bode

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

Janete dos Santos, de niver em Faxinal. Recebe os
parabéns da família e em especial da ﬁlha Amanda
dos Santos Viero. Parabéns!!

Os amigos embriagados da Terra do Boi, tomando umas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSÁRIO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ

Carlos Roberto Wosiack de niver em Rosário do Ivaí.
Parabéns!!

Carlão de niver em Mauá da Serra. Parabéns!!

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.
- 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

O amigo Paulo, da Stillo Cão Pet Shop de Faxinal. É
top!

Hélio Silva, do Programa Sabadão Sertanejo da
Rádio Nova Era

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245
Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones:
(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)
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No dia 14 de julho, o Prefeito Kuroda e família, ofereceram um jantar,
servindo yakissoba em agradecimento aos funcionários, que trabalharam na
festa julina do último dia (08). Os funcionários foram acompanhados por
parentes e amigos. Este jantar contou com as presenças de algumas
pessoas de Rio Branco do Ivaí, inclusive o Prefeito Gerôncio, daquele
Município. Assessor de Imprensa: Leandro

contato
Fotos para o Social,
enviar por email:
jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por
telelefone:
(43) 99970-0739
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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.

Trabalho de Cordoni foi essencial no avanço
da saúde, destaca Turini

Deputado estadual lamentou a morte do médico
e professor da UEL em pronunciamento na
Assembleia Legislativa
O deputado estadual Tercilio Turini apresentou voto
de pesar e fez pronunciamento na sessão da Assembleia
Legislativa do Paraná lamentando a morte do médico e
professor Luiz Cordoni Junior, ocorrida na quarta-feira
em Londrina. Ele lembrou que ambos trabalharam juntos
na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e destacou a
relevância da atuação de Cordoni na reforma sanitária do
País e na implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), na
década de 1980. “Proﬁssional competente, teve importante
participação na instituição do modelo descentralizado de
saúde no Brasil, com estudos, análises e aplicação prática
de políticas públicas que modernizaram os serviços de
saúde coletiva e ampliaram o atendimento à população”,
ressaltou Tercilio Turini no voto de pesar. O deputado disse
que Cordoni desenvolveu uma brilhante vida acadêmica,
com sua experiência e embasamento teórico, “contribuiu
bastante na implantação de inovações no ensino de Medicina,
buscando a formação mais humanizada de médicos”. Para
Turini, uma das maiores colaborações do médico foi na criação
do Sistema Único de Saúde, o SUS, “que foi um marco na
facilitação do acesso da população aos serviços de saúde”.
Recordou ainda a atuação política de Luiz Cordoni Junior,
sempre destacada e em defesa da liberdade, dos direitos
individuais e de justiça social. Cordoni foi dirigente de diversas
entidades e instituições, nacionais e internacionais ligadas à
saúde, ocupou importantes cargos no Ministério da Saúde e
outros órgãos públicos e foi secretário de Saúde do Estado
do Paraná na gestão do então governador José Richa. “A
morte do amigo e companheiro de muitas lutas é uma perda
imensa para a saúde. O médico, professor e conceituado
formulador deixa como legado o grande serviço que prestou
ao Brasil e à população, na defesa de um modelo inclusivo
e de atendimento universalizado e humanizado de saúde.
Nossas condolências aos familiares”, declarou Tercilio Turini.

Turini conversa com Osmar Dias sobre
política e desenvolvimento
Avaliação do cenário político no Paraná e no Brasil,
rumos do desenvolvimento socioeconômico do Norte do
Estado e pontuação das principais obras e programas para
alavancar a Região Metropolitana de Londrina. Foram alguns
dos temas da conversa do deputado estadual Tercilio Turini
com o pré-candidato a governador, Osmar Dias. Os dois se
reuniram em Curitiba na quarta-feira (2). “O Osmar Dias é
uma importante liderança política, já foi senador e secretário
de Agricultura do Estado. Conhece bem o Paraná, tem bom
trânsito entre produtores rurais, empresários, prefeitos e
vereadores. Como representante do Norte, Norte Pioneiro
e Vale do Ivaí, considero fundamental trocar ideias com
alguém que pretende disputar o governo do Estado, até para
repassar quais são os anseios da população paranaense,
especialmente dessas três regiões onde tenho maior atuação”,
aﬁrmou Tercilio Turini.

Faxinal debate extinção de zonas eleitorais na região

Oitenta zonas eleitorais podem ser extintas no Paraná. Grandes Rios só se manteria, se receber
eleitores de Cruzmaltina. Já Faxinal, continuaria com seu Cartório Eleitoral
A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de extinguir pelo menos 80 das 206
zonas eleitorais do Paraná está provocando a reação de políticos e demais pessoas,
preocupados com a possibilidade da medida diﬁcultar o acesso do eleitor aos serviços da
Justiça Eleitoral, com o risco de aumento da abstenção nas próximas eleições. Na região
norte e central do Estado, os fóruns eleitorais estão realizando audiências públicas para
debater a problemática. O resultado, sempre contrário ao fechamento, se transforma
em uma ata, ou relatório, que é encaminhado para Tribunal Regional Eleitoral (TRE/
PR) – também contrário à determinação, para convencer o TSE a mudar de ideia. No
dia 31 de julho, de 2017, a audiência foi realizada no Fórum Eleitoral de Faxinal, Comarca que atende, além da sede, os municípios,
de Cruzmaltina e Borrazópolis, para acompanhar uma audiência que contou com as participações: do promotor de justiça, José Tiago
Chesine Gois; da juíza, Maria Ângela Carobrez Franzini; do chefe do cartório eleitoral, Guilherme Schmidt Siloto; do servidor público,
Renan Felipe Gonçalves; outros funcionários; e de moradores dos três municípios subordinados a Comarca. Inicialmente foram
feitos esclarecimentos que o Tribunal Superior Eleitoral tem portaria, nº 372, de 12 de maio de 2017, que dispõe sobre os ajustes
necessários, aos Tribunais Regionais Eleitorais, para atender ao disposto na Resolução TSE nº 23.422, de 6 de maio de 2014, alterada
pela Resolução TSE nº 23.512, de 16 de março de 2017, no tocante às zonas eleitorais do interior dos Estados. A medida dispõe
sobre a necessidade de estabelecer, neste momento, critérios e parâmetros para a adequação das demais zonas eleitorais do País
à nova regulamentação, observando-se os princípios da economicidade. Em município em que houver zona eleitoral, para a criação
ou manutenção de demais zonas, deverá ser observado o limite médio de 100.000 eleitores. Uma Comarca, como Faxinal e Grandes
Rios, para manutenção da zona eleitoral, precisa ter acima de 20 mil eleitores, somando todos os municípios, assim como Marilândia
do Sul, São João do Ivaí, Manoel Ribas e outras. O TSE pretende economizar cerca de 0,02% do orçamento da Justiça Eleitoral, o
que implicaria em um montante aproximado de R$ 180 milhões de reais por ano, valor considerado irrelevante para a maioria dos
magistrados brasileiros, a exemplo da Dra Maria Ângela, de Faxinal, que defendem a continuidade dos serviços prestados pelas
zonas eleitorais que podem ser fechadas. Vale ressaltar, que pela nova regra, Faxinal não corre o risco de perder o cartório eleitoral,
mas Grandes Rios sim, o qual seria incorporado a Faxinal. Uma das situações polêmicas acontece com Cruzmaltina, pois está sendo
sugerido que o município deixe de fazer parte da Comarca de Faxinal e no rezoneamento, seja incorporada a Grandes Rios, o que
faria com que aquela Comarca chegasse ao número mínimo de eleitores e o seu não fechamento, mas para vereadores, prefeita e
lideranças de Cruzmaltina, a mudança aumentaria a distância para os moradores buscarem os serviços e causaria um transtorno para
a cidade. Durante a audiência pública, o prefeito Adilson Luchetti, de Borrazópolis, diz que é a favor de medidas que promovam a
contenção de gastos, mas que isso não deve acontecer em detrimento da população, principalmente das pessoas mais humildes, por
isso, é contra o rezoneamento. O servidor Renan Felipe, aﬁrmou que a população precisa ﬁcar atenta, antes que seja tarde demais.
Vereadores de Faxinal e o chefe de Gabinete do prefeito Ylson Cantagallo, também se posicionaram contrários. Outra medida que
preocupa, e que foi criticada por Juvenil Patz, que representava a prefeita Luciana Bueno, de Cruzmaltina, é que após extinguir zonas
eleitorais, venham outras medidas como: fechamento de comarcas e extinção de municípios, como já se cogitou com cidades com
menos de 5 mil habitantes. Ao ﬁnal, os presentes decidiram encerrar a audiência com o posicionamento unânime contra as mudanças.

Base cobra reforma política antes de votar a Previdência
Os chupins querem mais do nosso!

Após a Câmara rejeitar a denúncia contra o presidente Michel Temer, parlamentares
da base aliada querem agora concentrar esforços nas próximas semanas na aprovação
da reforma política, que prevê mudanças no sistema político-eleitoral e estabelece um
fundo com recursos públicos para ﬁnanciar as eleições. Essas medidas precisam ser
aprovadas na Câmara e no Senado em 60 dias para que tenham validade já nas eleições
de 2018. Neste período, porém, o governo estabeleceu como prioridade no Congresso
o avanço da reforma previdenciária. Por ser uma proposta de emenda à Constituição,
a alteração na Previdência precisa passar por dois turnos de votação em cada uma das
Casas e ter, no mínimo, 308 votos a favor na Câmara. Na votação da denúncia, o presidente obteve 263 votos a favor e 227 contra.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que espera que a reforma da Previdência seja aprovada na Câmara e no Senado
até o ﬁm de outubro. A aprovação de novas regras eleitorais é vista pelos parlamentares como essencial para garantir a reeleição e,
por isso, tida como prioritária pela classe política. O foco será a criação de um fundo público de ﬁnanciamento para as campanhas,
na ordem de R$ 3,5 bilhões, para contornar as diﬁculdades de arrecadação criadas com a proibição das doações empresariais e as
investigações da Lava Jato.

Conselho do MPF prorroga por mais 1 ano Lava Jato em Curitiba

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) prorrogou na terçafeira por mais um ano a força-tarefa de procuradores que atuam exclusivamente nas
investigações da operação Lava Jato em Curitiba. O grupo foi criado em abril de 2014,
pouco após a deﬂagração da primeira fase da Lava Jato, e agora vai atuar pelo menos
até setembro de 2018. A equipe é formada por 11 procuradores da República, mais três
procuradores que atuam como colaboradores, sob o comando do procurador Deltan
Dallagnoll. A decisão de prorrogar a força-tarefa foi tomada pelo conselho em reunião
que não contou com a presença de Raquel Dodge, integrante do colegiado e escolhida
como futura procuradora-geral da República. O atual chefe do MPF, Rodrigo Janot, presidiu a sessão e se manifestou a favor da
prorrogação da equipe. O CSMPF já havia prorrogado por seis meses os trabalhos da força-tarefa de procuradores da Lava Jato que
atuam no Rio de Janeiro.
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coluna

e spÍrit a
Ignorância

O drama do Calvário é pleno de signiﬁcados. Nele são
retratadas a grandeza e a miséria humanas. Tem-se o
exemplo da mãe que não abandona o ﬁlho, mesmo em meio
aos maiores perigos. Há os companheiros de Ideal que fogem
no momento do testemunho. Eles representam a fragilidade
humana, sempre em combate com as exigências do dever. A
ex-prostituta permanece junto ao Mestre, a simbolizar a força
transformadora da fé genuína. Outra preciosa lição dessa
passagem evangélica é que a responsabilidade cresce com
a evolução.
Em face do populacho ignorante, que vibrava com Seu
martírio, Jesus rogou: "Perdoa-os, Pai, pois não sabem o que
fazem". Percebe-se a grandeza do Cristo que, mesmo no
momento da dor mais atroz, permaneceu lúcido e cheio de
compaixão. Mas do episódio também se extrai o ensinamento
de que a ignorância atenua a culpa. Tratava-se de pessoas
rudes e inﬂuenciadas pelos poderosos a quem a ﬁgura de
Jesus incomodava. A narrativa evangélica mostra Jesus em
alguns momentos de severidade, mas nunca em relação
ao povo simples e rude. Foram os poderosos e os letrados
que experimentaram a contundente chamada para a vida
reta. A hipocrisia, a vaidade e a cupidez foram repreendidas
pelo Mestre. Mas a simplicidade, mesmo no erro, sempre foi
objeto de sua delicada e doce compaixão. Convém reﬂetir
sobre essa lição, tendo em vista o tempo transcorrido. Após
dois mil anos, o Cristianismo não constitui mais novidade.
As lições de Jesus encontram-se largamente difundidas. A
cultura mundana também se expandiu bastante. A evolução
intelectual revela-se nas inovações tecnológicas, que fazem
circular informações com rapidez vertiginosa. Embora não
de modo uniforme, é inegável o grande avanço intelectual da
Humanidade. Entretanto, sob o prisma moral, ela tarda em
evoluir. A ampla maioria da população brasileira aﬁrma-se
cristã. Mas a sua conduta não reﬂete os exemplos e os
ensinamentos do Cristo.
Após dois milênios de difusão do Cristianismo, pessoas
genuinamente virtuosas ainda são uma raridade. Ocorre
que a ignorância já não serve de desculpa. Ninguém pode
dizer que desconhece a lição segundo a qual é preciso tratar
o próximo como se gostaria de ser tratado, se estivesse no
lugar dele. Cada qual tem um encontro marcado com a própria
consciência. Mais cedo ou mais tarde, ele se produzirá.
Chegará o momento de olhar para trás e analisar o que foi
vivido.Nesse momento, serão sopesadas as possibilidades e
o que se fez com elas. Ciente dessa realidade, preste atenção
em suas atitudes e ajuste-as a seus ideais cristãos. Aﬁnal, no
momento crucial de seu acerto de contas, não poderá dizer
que não sabia o que fazia. Pense nisso.
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

Tatuagem mais cara do Brasil

Deputado que tatuou nome de Temer é um dos campeões de liberação
de emendas em julho

A União pagou R$ 178,9 mil de emendas parlamentares do
deputado Wladimir Costa (SD-PA) em julho. O valor faz dele o
6º deputado federal que mais conseguiu liberar verbas durante
o mês passado. Costa foi fotografado em um evento, com o
nome do presidente Michel Temer tatuado no ombro direito,

acompanhado de uma bandeira do Brasil. Os dados sobre o
pagamento das emendas de Costa foram publicados no site do
Senado e estão atualizados até o dia 25 de julho. De acordo
com o portal, os valores foram destinados à construção da sede
da Procuradoria da República em Santarém (PA).

Projeto quer punir passageiro que acompanhar
motorista bêbado
Um projeto de lei do senador Cidinho Santos (PR-MT),
que tramita no Senado Federal, quer também responsabilizar
o passageiro que entrar em um veículo conduzido por um
motorista embriagado ou sob efeito de entorpecente. Em caso
de descumprimento, o projeto prevê multa, prisão de seis meses
a três anos e suspensão da carteira de habilitação (CNH) para
os infratores. Segundo o senador, o projeto traz uma inovação
simples, mas com potencial para gerar efeitos práticos positivos.
“É importante, frisamos, que esse alerta esteja explícito no

Código de Trânsito, para que as pessoas tenham consciência
que podem vir a ser responsabilizadas criminalmente a título
de participação, quando conhecedoras da situação, ao mesmo
tempo em que poderiam ter agido para impedir que a pessoa
alcoolizada conduzisse o veículo”, diz o texto. A proposta está
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do
Senado. Se aprovado no plenário, o projeto seguirá direto para
apreciação da Câmara dos Deputados.

Relator retira emenda Lula da proposta de reforma política
Só podia!

O relator da reforma políticana Câmara, deputado Vicente
Cândido (PT-SP), aﬁrmou na terça-feira (1), que vai retirar da
proposta a chamada “emenda Lula”. O texto, que havia sido
inserido no relatório do parlamentar, propõe ampliação para até
oito meses da proibição para que candidatos sejam presos antes
das eleições porque o momento político exige uma reação do
Congresso. “Decidi retirar. Sai com Lula (ex-presidente) e ele

disse: ‘Já que a emenda é minha, faço com ela o que quiser.
Retire-a'”. Cândido admitira à Coluna do Estadão que a nova
regra beneﬁciaria Lula e que fora pensada para “blindar” não só
ele, mas políticos investigados. “Lula também, como qualquer
outro. É nossa arma contra esse período de judicialização da
política.”

Banco Central bloqueia R$ 3, 4 milhões das
contas de Bendine
O Banco Central bloqueou R$ 3, 4 milhões de duas contas
bancárias de Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras
e do Banco do Brasil alvo da 42ª fase da Lava-Jato. Pelo
menos R$ 3 milhões foram encontrados no Banco do Brasil e
outros R$ 417 mil de uma conta do Bradesco. O conﬁsco do
dinheiro foi feito por ordem do juiz Sergio Moro, que ordenou a
prisão de Bendine quando foi deﬂagrada a operação Cobra. O
ex-presidente da Petrobras é acusado de ter recebido propina

de R$ 3 milhões da Odebrecht. O dinheiro teria sido pago por
intermédio do marqueteiro André Gustavo Vieira e de seu irmão
e empresário Antonio Carlos da Silva Junior, também presos. A
defesa de Bendine entrou com recurso de apelação pedindo o
desbloqueio dos bens. Os dois irmãos prestaram depoimento à
Polícia Federal em Curitiba, onde estão presos na carceragem
da PF. Todos negam as acusações, mas prometem colaborar
com a Justiça.

Moro autoriza transferência de Aldemir Bendine
a presídio
O juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos
da Operação Lava Jato em Curitiba, autorizou na sexta-feira
que o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir
Bendine, preso na 42ª fase da Lava Jato, deﬂagrada na semana
passada, seja transferido da carceragem da Polícia Federal na
capital paranaense ao Complexo Médico Penal de Pinhais, na
região metropolitana de Curitiba. O pedido de transferência foi
feito pela PF, que argumentou ao magistrado que a necessidade
de separar os detidos na última fase da operação dos demais
custodiados na carceragem, tem limitado demasiadamente as
alternativas de adequação segura dos presos. Entre os presos
nas dependências da PF em Curitiba, destinada a delatores e
investigados sob algum risco de segurança, está o empreiteiro
Marcelo Odebrecht, cuja delação premiada foi decisiva à prisão
de Aldemir Bendine. “A carceragem da Polícia Federal é prisão
de passagem e a permanência nela depende de condições
excepcionais, como é o caso da necessidade de proteção a
condenados que celebraram acordo de colaboração premiada”,

escreveu Moro na decisão. Ele também pontuou que “as
instalações do Complexo Médico Penal, da ala reservada aos
presos da assim denominada Operação Lavajato, ainda que
não perfeitas, são bastante adequadas”. Moro ainda ponderou
que, ao longo dos três anos da Operação Lava Jato, não houve
“qualquer incidente contra a integridade física dos presos ali
mantidos”. Na última segunda-feira, o juiz federal converteu a
prisão temporária de Aldemir Bendine em prisão preventiva,
ou seja, o ex-executivo das estatais não tem prazo para deixar
a cadeia. A decisão de Sergio Moro levou em conta novas
provas reunidas pela PF nos mandados de busca e apreensão
da Operação Cobra. Na casa de Bendine, os investigadores
reuniram anotações manuscritas sobre assuntos de interesse
do Grupo Odebrecht no Banco do Brasil, a exemplo de dados
de ﬁnanciamentos de empresas como a Odebrecht Ambiental,
além de uma anotação que indicava um almoço com Fernando
Reis, executivo da empresa e delator da Lava Jato.
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Chefe da Casa Civil do Paraná pode ter desviado R$ 20 milhões

O Jornal Gazeta do Povo divulgou nota informando que ao protocolar sete ações civis públicas
ligadas à Operação Quadro Negro, na quarta-feira, 2 de agosto de 2017, o Ministério Público do
Estado do Paraná (MP-PR) acabou revelando que Valdir Rossoni (PSDB), deputado federal licenciado
e secretário-chefe da Casa Civil na gestão Beto Richa (PSDB), estaria ligado à Valor Construções,
empresa acusada de um desvio de quase R$ 20 milhões a partir de contratos com a Secretaria da
Educação para obras em escolas, entre 2011 e 2014. A existência das sete ações civis públicas,
por atos de improbidade administrativa, foi revelada em reportagem da RPC, e conﬁrmada pela
Gazeta do Povo na quinta-feira (3). Nas peças, o MP pede bloqueio de bens e ressarcimento por
danos morais, no valor de R$ 41 milhões. Em trechos das peças levadas pelo MP à Justiça Estadual,
consta que o próprio ex-diretor da Secretaria de Educação Maurício Fanini admite que foi Valdir
Rossoni o responsável por indicar a empresa. Fanini contou aos investigadores que recebeu uma
ligação da presidência da Assembleia Legislativa para que ele fosse até o gabinete de Rossoni,
no comando da Casa, na época. Lá, o então deputado estadual, ainda segundo Fanini, teria dito
o seguinte: “Olha, eu tenho uma empresa que está fazendo um bom trabalho lá em Bituruna e
quer participar das obras do estado”. Bituruna é a principal base eleitoral de Rossoni e contratos
efetuados pela Valor Construções com a administração pública local, foram assinados durante a
gestão de Rodrigo Rossoni, que é ﬁlho do deputado federal licenciado. Para o MP, tais interferências
políticas seriam determinantes para que a empresa Valor Construções fosse admitida nos processos
de licitação, no âmbito da Secretaria de Educação, mesmo tendo apresentado um acervo técnico
precário, anotaram os promotores de Justiça nas ações civis públicas. Apesar da observação do
MP, Rossoni não foi alvo das ações civis públicas. Procurado na quinta-feira (3), o MP informou
que não está dando entrevistas a respeito. “Se eles realmente tivessem como sustentar qualquer
coisa contra o Rossoni, eles teriam acusado. Por que não acusaram? Esses promotores de Justiça
são fofoqueiros. Ficam fazendo acusações indiretas. Não tem nada contra o Rossoni”, aﬁrmou o
advogado do tucano.

Parece que o pior do oriente médio veio para o Brasil

Herdeiro político, amigo de Aécio e juiz não praticante é o autor do relatório
que pode salvar Temer

Falar sobre Paulo Abi-Ackel é falar sobre suas relações. Quando se discute a trajetória do
deputado, autor do parecer que pode salvar o mandato do presidente Michel Temer, dois nomes
sempre aparecem, Ibrahim Abi-Ackel, seu pai, e Aécio Neves (PSDB-MG), colega de partido. Do
primeiro, ministro durante a ditadura, herdou o sobrenome e a vida pública; do último, senador
investigado pela operação Lava Jato, é um dos principais interlocutores no Congresso. Ambos,
são peças importantes para entender a história do parlamentar, escolhido em meados de julho
como relator da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente após o parecer
anterior, de Sergio Zveiter (PMDB-RJ), ser rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ),
seu relatório, pedindo o arquivamento do processo, foi aprovado em votação-relâmpago logo em
seguida. O homem que pode poupar Temer de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
caso seu parecer passe pelo plenário nesta semana, faz parte de um grupo tradicional de políticos
mineiros, do qual também vem Aécio. Mas diferentemente do conterrâneo, Paulo não é lembrado
apenas pelo primeiro nome. Abi-Ackel elegeu-se para a Câmara pela primeira vez em 2006, aos
43 anos. Antes de ser parlamentar, advogou por duas décadas no escritório fundado pelo pai e foi
juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Apesar da chegada tardia a Brasília, sua
ligação com a política começou na adolescência, quando fez parte da Juventude do PDS, partido
de sustentação do governo militar. Na época, seu pai era ministro da Justiça do presidente João
Figueiredo, que o hoje deputado chegou a conhecer pessoalmente.

Governo vai devolver R$ 1,1 bilhão a consumidores

O meu quero em dinheiro, pois me roubaram em espécie!

O governo vai devolver mais de um bilhão de reais aos consumidores para compensar uma
cobrança indevida feita nas contas de luz entre 2010 e 2012. O dinheiro será devolvido após
cinco ofícios enviados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O dinheiro será pago em quatro
parcelas anuais a partir de 2018.

Gilmar Mendes provoca Janot sobre pedido de prisão de Aécio
Ele faz parte do esquema!

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), provocou o procuradorgeral da República, Rodrigo Janot, na terça-feira (1), um dia depois de a Procuradoria-Geral
da República (PGR) pedir pela terceira vez a prisão do senador Aécio Neves (PSDB-MG)
com base nas delações do Grupo J&F, que controla a JBS. “Não posso emitir juízo sobre
a Primeira Turma (que analisará o novo pedido de Janot), isso é opinião do procurador e
será considerado. Se recomenda que se leia a Constituição. Eu acho que é bom que atores
jurídicos políticos leiam a Constituição antes de seguir suas vontades”, disse Gilmar Mendes
a jornalistas. Em maio, Aécio Neves foi suspenso das atividades parlamentares pelo ministro
do STF Edson Fachin, que negou o pedido de prisão do senador. No dia 30 de junho, o
ministro Marco Aurélio Mello, que assumiu a relatoria do caso, também rejeitou o pedido de
prisão, mas permitiu que o tucano retomasse o exercício das suas funções no Senado. A
Procuradoria recorre dessa decisão. Marco Aurélio Mello disse que o recurso apresentado
por Janot deve ser analisado pelos ministros da Primeira Turma até o ﬁnal deste mês. Além
de Mello, compõem o colegiado os ministros Rosa Weber, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e
Alexandre de Moraes. “Continuo convencido de que a decisão é uma decisão correta. Agora
há um pedido no sentido de receber o pleito de reconsideração e aí, havendo o recurso, terei
de estabelecer o contraditório, ouvir a parte interessada na manutenção da minha decisão,
que é o senador Aécio Neves, e levar à turma. Que a sempre ilustrada maioria no colegiado
decida como entender melhor”, disse Marco Aurélio.

MPF recorre e pede aumento da pena de Lula

O Ministério Público Federal recorreu, na segunda-feira, da sentença do juiz federal
Sergio Moro que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de
prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato.
O processo envolve o tríplex no Guarujá, construído e reformado pela OAS, e o custeio,
também pela empreiteira, do armazenamento do acervo presidencial de Lula em uma
empresa de transporte de valores em São Paulo. Os procuradores da força-tarefa da Lava
Jato em Curitiba pedem que a pena aplicada ao petista no caso do tríplex seja aumentada e
que ele, o empreiteiro Léo Pinheiro e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, sejam
condenados por lavagem de dinheiro no caso do acervo. O recurso do MPF será analisado
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), a quem cabe, em segunda instância,
revisar as decisões de Sergio Moro na Operação Lava Jato.

PGR volta a pedir prisão de Aécio Neves ao Supremo
Será que dessa vez vai?

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou no dia (31), segunda-feira, no Supremo
Tribunal Federal (STF) com novo recurso pedindo a prisão do senador Aécio Neves (PSDB-MG).
A PGR pretende anular decisão anterior do ministro Marco Aurélio, que negou outro pedido
de prisão e determinou o retorno do parlamentar, no mês passado, às atividades no Senado.
É o terceiro pedido sucessivo feito pela procuradoria para prender o senador. Dois foram
rejeitados desde a homologação da delação premiada da JBS. A questão será analisada pela
Primeira Turma da Corte, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz
Fux e Luís Roberto Barroso, além do relator. No mês passado, Marco Aurélio manteve decisão
anterior de negar o pedido de prisão preventiva do senador, mas proibiu Aécio de deixar o
país e de fazer contato com outros investigados ou réus no processo. Antes da decisão de
Marco Aurélio, Aécio Neves estava afastado da atividade parlamentar por uma decisão do
antigo relator do caso, ministro Edson Fachin. Aécio foi citado pelo empresário Joesley Batista,
dono do grupo JBS, e um de seus depoimentos de delação premiada. Joesley contou aos
procuradores que Aécio lhe pediu R$ 2 milhões para pagar despesas com sua defesa na
Operação Lava Jato. À época, a defesa de Aécio comemorou a decisão de Marco Aurélio e
o senador disse que sempre acreditou na Justiça e que seguiria "no exercício do mandato
que me foi conferido por mais de 7 milhões de mineiros, com a seriedade e a determinação
que jamais me faltaram em 32 anos de vida pública", declarou em nota.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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Projeto Mamãe Coruja em Faxinal

A Secretaria de Saúde de Faxinal vêm realizando junto às gestantes do
município um ótimo trabalho, com o projeto Mamãe Coruja, que dá todo apoio,
desde a gestação ao nascimento da criança. Foi realizado na quinta-feira dia 27,
mais uma Oﬁcina da Gestante através do Programa Mamãe Coruja. “Um olhar
especial, humanizado que demonstra todo o cuidado de nossa equipe com
nossas gestantes. Parabéns a toda equipe, vocês estão fazendo a diferença”,
disse o prefeito Galo.

Primeira dama Nilza entrega kits a gestantes

Kits Maternidade começaram a ser entregues na segunda-feira (31), em
Rio Branco do Ivaí. A primeira dama Nilza, esteve no Cras e fez a entrega para
gestantes, juntamente com a assistente social Telma e a enfermeira Solange,
que juntamente com equipe da Saúde, fazem um trabalho importante com as
gestantes. Segundo a secretária de Ação Social e primeira dama Nilza, nessa
primeira etapa os primeiros kits serão entregues as gestantes que estão mais
próximas do parto.
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Seguros de veículo, residência, empresa, vida,
agrícola.
"Você conquista, a gente protege."
REPRESENTANTE

(43) 3461-1608

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

(43) 9979-5870

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

LOCAÇÃO

Gonçalves Moreira, R$ 100.000,00

1) Casa Alvenaria, dois quartos, (Dois disponíveis)
Alameda Projetada 26, Acesso pela 3. Terreno 2.100m² Rua José
Rua dos Dominicanos R$ 700,00 Israel Neca, R$ 130.000,00
4. Terreno 288m², Residencial

mensais

2) Casa Alvenaria, dois quartos, Av Vale Verde, R$ 50.000,00
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais

5. Terreno 252m² Residencial Bela

3) Casa Alvenaria, dois quartos, Casa, R$ 80.000,00
Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 6. Terreno 600m², Rua Yani de
Oliveira Munhoz esquina com Rua

mensais

4) Casa Alvenaria, dois quartos, Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00

VENDA

(lado Cocari): Financia-se. Valor: R$

Rua Presbitero J. Loureiro de Melo (dois lotes Disponíveis)

120.000,00.

-Terreno 6.400m² área Central: Rua Ismael

125, R$ 280,00 mensais

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins

Terreno de 6x25 150m². Financia-se Valor:

5)

Vieira. Consulte Valor.

R$110.000,00.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.

- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 113m²

Consulte Valor.

de construção(laje). Consulte Valor.

- Terreno 222m² Jardim Los Angeles, Rua 31

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: Terreno

de Março.R$40.000,00.

150m². Financia-se Valor: R$100.000,00.

TERRENOS FAXINAL

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí.
Asfalto. Consulte Valor.

TERRENOS BORRAZÓPOLIS
-Terreno

de

15,50X22

341m²Rua

Rio

Grande do Norte x Rua Paraíba. Valor
R$110.000,00.

CASAS BORRAZÓPOLIS
Imóveis em vários bairros da cidade,
ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.
-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti: Minha
Casa Minha Vida. Valor R$105.000,00.

CASAS MAUÁ DA SERRA

IMÓVEL RURAL

Imóveis em vários bairros da cidade,

- Sítio 30 alq. 07 mecanizado e possibilidade

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

de mecanizar mais 04alq. 17alq de pastagem

- Casa Alvenaria: Construção nova de Laje

e 06alq de reserva legal. Consulte Valor.

ou forro PVC.

-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos.

Doce. Prox. da rodovia. Município de

Valor R$215.000,00.

Borrazópolis-Pr.

IMÓVEL COM. FAXINAL
-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel

CASAS CRUZMALTINA
- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos.
Valor R$120.000,00.

LOCAÇÃO

com contrato de locação ativo). Consulte
Valor.

CASAS FAXINAL

CASAS FAXINAL
-Casa Jardim São Pedro – 02 quartos.

Imóveis em vários bairros da cidade,

Valor R$450,00 mensal.

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Casa Conj. Francisco Fink – 03 quartos.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim

Valor R$500,00 mensal.

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos,

-Casa

sala, cozinha e wc social. Terreno 11,30x20.

R$490,00 mensal.

Consulte Valor.

-Apartamento Centro – 03 quartos. Edifício

- Casa Alvenaria Residencial Casavechia

MariaOlinda. Consulte Valor.

Centro

–

02

quartos.

Valor

Casa Alvenaria,

2

7. Casa Alvenaria, Acesso da Rua
quartos, dos Dominicanos, R$ 240.000,00

Rua Marta Bueno de Camargo, 8. Casa Madeira 200m², terreno
R$ 500,00 mensais (seis casas de 600,00m², Rua Mato Grosso,
disponíveis)

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), Geograﬁa - 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.

R$ 120.000,00

6) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua 9.
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais

Casa

Alvenaria

situada

a

Rua João Sansonovski 63, R$

7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 350.000,00
Joao Leandro Barbosa 163, R$ 10. Casa Alvenaria 127m², terreno
490,00 mensais

420,00m², Rua Presbítero Joaquim

8) Casa de madeira, 2 quartos, Av. L. Melo 262, R$ 150.000,00
Brasil 2.254, R$ 380,00 mensais

11. Casa Alvenaria 70m² terreno

9) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 245m²,

Rua

Eugenio Bastiani 2071, R$ 800,00 Terezio,

86,

mensais

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

85.000,00

10) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 12. Casa Alvenaria 162m² terreno
Wilson F. Fortes, Residencial Vale 294m², Rua Candido Bastiani, R$
Verde, R$ 440,00 mensais

220.000,00

11) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 13.

Casa

Alvenaria

70,00m²,

Antonio Garcia da Costa 550, R$ Terreno 260,00m² Rua Goias 652,
550,00 mensais

centro, R$ 150.000,00

12) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 14. Casa Alvenaria com sala
Vantuiu Machado de Oliveira 27, Jd comercial, 135 m² terreno 600
Adram, R$ 650,00 mensais

m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$

13) Sala Comercial 220m², Rua 200.00,00
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 15. Casa Alvenaria, terreno 267m²,
R$ 1.500,00 mensais

VENDA

Rua 4,109, Jardim Pedro G da
Luz, R$ 130.000,00

1. Terreno 600m² Rua Yani de 16. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00

Machado de Oliveira 27, Jd Adram

2. Terreno 1.200m² Rua Claudemiro R$ 220.000,00

