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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº081/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal que mande arrumar os buracos 
existentes na pista da Avenida das Flores, próximo ao Laticínio Dal Ben.
Requerimento nº082/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal fazer um aterro lateral na casa 
do senhor Nelson Mesquita no bairro do Chicote, pois a casa dele este desbarrancando e corre 
risco de cair, então precisa urgente de um aterro lateral.
Indicação nº025/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal colocar uma câmera de monitoramento 
no portal da entrada da cidade. – JUSTIFICATIVA - Pois nos tempos de hoje onde estão 
ocorrendo muitos roubos, furtos e assaltos em nosso município e em toda região, essa câmera 
de monitoramento ajudaria muito para que sejam identifi cados veículos suspeitos que entram 
ou saem do nosso município 
1-Pedido de Informação nº030/2017 – Solicito informação onde estava o caminhão prancha da 
prefeitura no dia 23-07-2017 ( domingo) quantos quilômetros rodou neste dia e quanto gastou 
de óleo diesel.

A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO ESTAREMOS ATENDENDO NA RUA SANTOS DUMOND, 
Nº: 630 - EM FRENTE A VALDAR . MUDAMOS PARA ATENDÊ-LOS MELHOR.

DISTRIBUIDORA

Beer ServBeer Serv
CHOPP FÁBRICA 1

DISK ENTREGA
43 9975-2780 - 3461-1431

Rua dos Dominicanos, 405-A - Faxinal - PR

* Distribuidora de bebidas em geral
* Atendimento em Festas & Eventos

*Aluguel de Mesa & Cadeiras
* Caixas Térmicas

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA 
RENOVAÇÕES E NOVAS HABILITAÇÕES, 

CATEGORIAS C, D e E
CONTATO:  

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp
Avenida Brasil, 1295, sl 01

e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal 43 99975-4642

* VENHA SABOREAR 
NOSSO DELICIOSO 
CHOPP DE VINHO
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LINGUA DE FOGO
O valor da licitação para reforma do estádio faltou 

apenas cento, e poucos reais para 259.000., fora o 

que já veio em administrações anteriores. Com um 

estádio assim dá pra se pensar em trazer o Neymar 

de volta para cá. Mas só tem animais no pasto!

Parece que ta tendo cornitude na saúde, o 

viajante e a viajante vão namorar na cidade vizinha. 

Dizem que a música é sertaneja!

Os vizinhos do comércio tão fazendo abaixo 

assinado pra tirar a cumadinha do comércio, porque 

ela não deixa os outros trabalharem direito. É o Jacó 

em ação! Que pandeiro!

Na Terra do Boi a vigarice continua. Agora 

ta emprestando dindim pra pagar continhas. Se 

já pagou pra você, não pagou pra mim, mas ta 

comprando mais. Paga eu veiaquinha! Se fosse eu 

já tinha pagado! 

O povo ta falando que o atual prefeito já fez mais 

em 8 meses do que o ex-lalau veiaquinho em 8 anos. 

Só não enxerga quem não quer! É vero! 

Véinho diz em buteco que ta bem, ainda ta 

pegando. Não credito!

Na Terra do Boi, garoto crak diz que é o bicho, 

ninguém pega ele. Será um bicho saltitante? Huuii!  

Tem uns por ai, que fi caram bravos com a Língua 

de Fogo, mas é só pagar as contas, que serão 

esquecidos. Por enquanto, continuam veiaquinhos!

Na Terra da Ave que Canta, moçoilo foi no 

cadeado e chorou, pois fi cou sabendo que o cadeado 

pode fechar. Vai sentir falta das noites encadeadas!

O cara disse que é o bicho, que pega todo 

mundo, mas um conhecido disse que a coisa não é 

bem assim, ou melhor, é assim, ele pega dos dois 

lados. É o famoso, gilete. Hhuuiii!

Quem será os meninos da Terra do Boi que 

gostam de beijar na boca um do outro? Huuiiii!

Tem gente que está preocupado na Terra da Uva. 

Diz que vai cair o comércio, pois agora o cara vai 

poder voar sem o produto. Na veia! Asa delta!  

Na Terra da Uva cumadinha lindinha ta saindo 

com funcionário. Será hora extra? Se for, to 

contratando! Contrato!

A coisa ta tão feia que tem gente pagando as 

primas no boleto em até 24 vezes. É o famoso boleto 

Temer! 

Perguntado por um leitor. Porque tem tanta língua 

falada em buteco? Não sei, mas acho que é porque o 

véinho do chapéu da umas enxugadas por ai. É vero! 

A loirinha da Terra da Uva continua lindia, diz 

valete apaixonado. Cuidado com o valeti!

Tem cumadinhas que estão vestindo a carapuça. 

Faça como eu negue!

Tem cumadi que tem sorte, o maridão grava a 

novela pra ela. Será o bicho!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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Posto do Cleto

  PARA 
  REFLETIr

"Desconfie do destino 
e acredite em você. Gaste 
mais horas realizando que 
sonhando, fazendo que 
planejando, vivendo que 
esperando porque, embora 
quem quase morre esteja 
vivo, quem quase vive já 
morreu".

Sarah Westphal

"De cada dia arrancar das 
coisas uma modesta alegria; 
em cada noite descobrir um 
motivo razoável para acordar 
amanhã".

Caio Fernando Abreu
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 14/08 a 20/08

Caminhoneiros protestam em rodovia contra 
visita de Temer ao MT
O caminhoneiro ta certo!

Um grupo de caminhoneiros obstruiu parcialmente o 
tráfego por cerca de quatro quilômetros e por pouco mais de 
três horas na BR-163, em Lucas do Rio Verde (MT), para 
protestar contra a visita do presidente Michel Temer (PMDB) 
à cidade para participar da inauguração de uma usina e da 
abertura simbólica da colheita de algodão na região. “Temer 
está inaugurando uma usina, mas não é bem-vindo na nossa 
cidade pelo fato de estar envolvido nesses atos de corrupção. 
Ele usou dinheiro da população para comprar o apoio dos 
deputados e se salvar na cadeira de presidente”, disse o 
caminhoneiro Gilson Baitaca, um dos líderes do movimento de 
transportes de grãos do Mato Grosso. Ele lamentou o resultado 
da votação na Câmara dos Deputados, que barrou a denúncia 
apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, contra o presidente por corrupção passiva. Baitaca 
também criticou o aumento da alíquota de PIS/Cofi ns sobre 
combustíveis. “O maior custo do transporte é com combustível. 
Com esse aumento, ele impactou em torno de 10% o preço do 
óleo diesel, o preço passou de R$ 3 para R$ 3,30 aqui. Todo o 
setor produtivo, inclusive a agroindústria, está pagando essa 
conta”, disse. “Nós, caminhoneiros, estamos cumprindo o dever 
com a pátria ao protestar contra esses atos de corrupção e de 
abuso de poder. O presidente está tirando alimento da mesa 
do trabalhador para cobrir os custos da corrupção”, afi rmou.

Mendes chama Janot de procurador mais 
desqualifi cado da história

Eu já penso o contrário!
Esse só age em defesa do chefe Temer!

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afi rmou 
que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não tem 
preparo jurídico nem emocional para dirigir o Ministério Público 
Federal. O ataque é mais um capítulo na guerra protagonizada 
entre Mendes e Janot, que vêm trocando farpas desde o início 
do ano. Mendes é um forte crítico dos rumos atuais da Operação 
Lava Jato. “Quanto a Janot, eu o considero o procurador mais 
desqualifi cado que já passou pela história da procuradoria. Ele 
não tem condições. Na verdade, ele não tem preparo jurídico 
nem emocional para dirigir um órgão dessa importância”, afi rmou 
o ministro do STF, em entrevista à Rádio Gaúcha. Além de 
críticar a força-tarefa da Lava Jato de Brasília, Mendes disparou 
contra a equipe de Curitiba, dizendo que os procuradores estão 
reescrevendo a legislação ao fecharem acordos de delação 
premiada. O ministro ainda afi rmou, ter certeza de que a corte 
mais alta do país vai reavaliar a colaboração da JBS, que 
culminou com a denúncia contra o presidente Michel Temer 
por corrupção, o prosseguimento do processo foi barrado pela 
Câmara dos Deputados na última semana. O clima entre os dois 
azedou em março deste ano, quando Gilmar Mendes acusou a 
PGR de estar por trás de vazamentos ilegais de informações 
da Lava Jato. Sem citá-lo nominalmente, Janot o rebateu 
discursando que os procuradores procuram se distanciar dos 
banquetes palaciano (Gilmar é amigo de Temer e habitué de 
jantares nos palácios do Planalto e do Jaburu) e que alguns 
pretendem nivelar a todos à sua decrepitude moral e, para isso, 
acusam-nos de condutas que lhes são próprias.

Celso de Mello rejeita mandado para invalidar delação da J&F
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de 

Mello rejeitou, na segunda-feira (7), um mandado de segurança 
impetrado pelo Instituto Brasileiro do Direito de Defesa (Ibradd) 
que pedia para invalidar a decisão do ministro Edson Fachin 
de homologar a delação de executivos do grupo empresarial 
J&F. O instituto alega que os colaboradores resolveram a 
situação criminal de suas pessoas físicas com um acordo 
light e excepcionalmente favorável. Segundo o Ibradd, a 
homologação jamais poderia ter sido feita em segredo de 
justiça, por decisão monocrática. Em sua decisão, Celso de 
Mello destacou que o STF não tem admitido a impetração de 
mandado de segurança contra atos de conteúdo jurisdicional 

emanados dos órgãos colegiados desta Corte ou de qualquer 
de seus Juízes, ressalvada, unicamente, a hipótese singular, de 
todo inocorrente, de decisão teratológica. “Daí incidir, no caso, 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja reiterada 
prática tem sempre enfatizado não se revelar processualmente 
viável, por inadmissível, mandado de segurança contra decisões 
de índole jurisdicional proferidas por esta Suprema Corte”, 
observou o ministro.  Em junho, por 11 a 0, os ministros do 
STF decidiram manter o ministro Edson Fachin na relatoria da 
delação do grupo J&F e, por 9 a 2, reconheceram que cabe ao 
relator homologar monocraticamente os acordos.

Energia elétrica e combustíveis pressionaram infl ação 
Presentinho do governo Temer! Fumu ni nóis!

Apesar do patamar de infl ação em um ano ser o mais 
baixo desde 1999  e abaixo do piso da meta para este ano, 
os preços voltaram a subir em julho. O Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta média de 0,24% no 
último mês, segundo divulgou o IBGE na quarta-feira. A alta 
ocorreu após uma queda de 0,23% em junho, a primeira em 
11 anos. Segundo especialistas, o resultado é decorrente de 
itens pontuais, e não de aumento signifi cativo na demanda por 
produtos. A alta na infl ação no mês foi puxada pelo aumento dos 
preços da energia elétrica (impacto de 0,20 ponto porcentual) 
e dos combustíveis (0,04 p.p). Sem os reajustes provocados 

pela vigência da bandeira tarifária amarela e o aumento do 
PIS/Cofi ns sobre etanol, gasolina e diesel, os preços em julho 
seriam, em média, similares aos de junho. “Houve pequenas 
quedas em itens, como vestuário, que foram compensados 
por pequenos aumentos em outros itens”, explica Fernando 
Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE. No sentido inverso, o 
principal fator que puxou os preços para baixo no mês foi o 
grupo alimentação, que registrou baixa de 0,12% e causou 
impacto de 0,25 ponto porcentual. Estes itens correspondem 
a um quarto do gasto mensal dos brasileiros.

 Governo lança aplicativo para escolas da rede estadual 
As duas mil e cem escolas da rede estadual de ensino 

ganharam na sexta-feira (11) uma ferramenta que vai aproximar 
a comunidade do cotidiano escolar de mais de um milhão de 
estudantes. É o aplicativo Escola Paraná para consultas e 
acompanhamento escolar, que foi lançado pelo governador Beto 
Richa e a secretária de Estado da Educação, professora Ana 
Seres. Pelo smartphone, estudantes, pais e familiares podem 
fazer consulta de notas, grade de aulas, eventos escolares e até 
interação com professores e colegas, via mensagens. A novidade 
foi desenvolvida pela Celepar, Companhia de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Paraná. De acordo com o 
governador Beto Richa, essa é mais uma ferramenta que vai 

auxiliar e contribuir no aprendizado dos jovens.  Para acessar o 
aplicativo, basta o estudante entrar com o número da matrícula 
ou no caso dos pais e responsáveis com o número do CPF. 
Na plataforma é possível fazer consultas de notas, calendário 
de avaliações, entrega de trabalhos, eventos da unidade. A 
secretaria de Estado da Educação, professora Ana Seres, 
explica que o aplicativo, além de facilitar e agilizar o acesso 
dos alunos, tem como objetivo de aumentar a participação dos 
pais e responsáveis na vida escolar.  O aplicativo já pode ser 
acessado através de celulares e smartphones com sistema 
Android e IOS. 

Joesley depõe em São Paulo sobre venda de ações antes de delação
Bandidos!

O empresário Joesley Batista, dono da holding J&F, que 
controla a JBS, foi nesta segunda-feira à sede da Polícia 
Federalem São Paulo para prestar depoimento sobre a venda 
de ações nos dias que antecederam a divulgação dos acordos 
de colaboração premiada fi rmados com a Procuradoria-Geral da 
República (PGR). Joesley vestia roupa social e estava com o 
cabelo curto, sem as madeixas que usava jogadas para trás antes 
de se tornar um delator. Três semanas depois da homologação 
da delação premiada que implicava o presidente Michel Temer, 
as empresas da família Batista foram alvo da Polícia Federal que 
buscava provas de que o grupo supostamente obteve lucros com 
a compra de dólares e a venda de ações por ter informações 

privilegiadas de que a sua colaboração viria à público e que, 
por consequência, a moeda americana fi caria mais cara e os 
papeis do conglomerado perderiam valor nas horas seguintes. 
Estima-se que, apenas com operações de câmbio, o grupo 
tenha lucrado mais de 600 milhões de reais horas antes do 
vazamento das primeiras informações sobre a delação. As 
transações também são investigadas pelo Banco Central e pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sobre as suspeitas, 
a J&F sempre afi rmou que seguiu a lei que regulamenta as 
transações e que gerencia de “forma minuciosa e diária a sua 
exposição cambial”, tendo como objetivo exclusivo “minimizar 
os seus riscos cambiais”.

Herdeira do Credit Suisse doa R$ 500 mil para Lula
A herdeira da família fundadora do banco Credit Suisse, 

Roberta Luchsinger, afi rmou ao jornal Folha de S. Paulo que 
fez uma doação pessoal no valor de 500 mil reais em dinheiro, 
jóias e objetos de valor ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Segundo ela, o petista pode usar os recursos conforme 
as necessidades dele. Segundo informações publicadas na 
sexta-feira (11),  Roberta decidiu lançar um movimento de apoio 
fi nanceiro ao petista depois que o juiz Sergio Moro bloqueou os 

bens do ex-presidente e estabeleceu uma multa de 16 milhões 
de reais no âmbito da Operação Lava Jato. Ainda de acordo 
com a publicação, se convidada, a herdeira do banco suíço 
estaria disposta a participar da caravana de Lula pelo país. A 
viagem deve começar no dia 17 de agosto pela Bahia e levará 
21 dias até chegar ao Maranhão. Ao jornal ela também afi rmou 
que pretende se lançar candidata a deputada estadual pelo 
PCdoB na disputa eleitoral de 2018.

Farmácia Santa Maria
99951-9891
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
14 anos, que apresentava lesões na mão direita e braço esquerdo, entrou 
em vias de fato com outro adolescente de 15 anos, o qual apresentava 
diversas lesões na boca, pescoço e braço esquerdo. O menor de 15 
anos, contou que estava no banheiro,  quando o outro invadiu o  local,  
acompanhado de diversas pessoas e o agrediu com diversos socos vindo 
a lhe causar as lesões.

Homem é ferido a facadas em Faxinal
Na cidade de Faxinal, no domingo, dia 06 de agosto, às 18 horas, na 

Rua José Manoel Rodrigues, no Hospital Municipal, uma enfermeira, fez 
contato com a Polícia Militar, informando que um paciente deu entrada com 
ferimentos causados por faca. A equipe de Policiais foi ao local e constatou 
que a vítima, Samuel Francisco de Souza, 32 anos, possuía ferimentos na 
garganta, no braço e estava desorientada. Segundo o cidadão ferido, o 
autor seria um indivíduo conhecido, mas não quis ou não soube informar 
os motivos da agressão.

Furto em Faxinal
Ainda em Faxinal, no dia 06 de agosto, domingo, às 23h30mim, na 

Rua Dr. Alberto Bartels, uma mulher, 39 anos, informou que ao chegar a 
sua residência, encontrou a porta de entrada da casa arrombada. No local 
fi cou apurado que foi subtraído um rádio preto, pequeno e com entrada 
para USB. A vítima saiu do local às 20h00min e retornou por volta das 
22h00min. Feito o patrulhamento a fi m de localizar o autor, bem com o 
objeto de furto, porém nada foi encontrado.

Preso assassino de Borrazópolis
 A Polícia Militar de Borrazópolis, equipe do sargento Gilmar Soares, 

prendeu na Rua Mato Grosso, o Enivaldo da Silva, de 35 anos. Ele 
estava escondido na casa de seu pai, um idoso conhecido como Vicente 
Guarda. O rapaz não reagiu e foi levado para Faxinal e não foi colhido 
depoimento no dia 07 de agosto, porque o detido estava com sintomas de 
embriaguez. Conforme já noticiado, Vagner Luizetto, de 30 anos, foi morto 
um golpe de faca, desferido pelas costas na cidade de Borrazópolis. O 
crime ocorreu por volta das 13 horas, na Avenida Brasil, mais precisamente 
no Calçadão, esquina com a Rua Mato Grosso. Segundo informações, 
Vagner, conhecido como Mirinho, estava ingerido bebida alcoólica com o 
acusado, um pedreiro de nome Enivaldo, o popular Nivaldinho, quando 
houve o desentendimento. O agressor sacou uma faca, tipo açougueira 
e aplicou um golpe nas costas da vítima, que tombou morta no local. No 
Hospital Municipal, o diretor da unidade, Dr. Vagner Tavares, informou que 
foi verifi cada uma facada que transfi xou o corpo, atravessando o coração; 
já a Polícia Civil, investigador Fernando Serpa, constatou que foram três 
golpes, um no tórax e dois nas costas. "Ele deu uma facada, correu atrás 
do rapaz, que caiu com o rosto no chão, subiu em cima das costas dele, 
e o golpeou mais duas vezes", disse uma testemunha.

Tentativa de roubo de gado em Rosário do Ivaí 
A equipe de voluntários da Patrulha Ambiental do Porto Ubá, em 

Lidianópolis, que são considerados guardiões do Rio Ivaí e demais rios 
da região, estavam fazendo patrulhamento por alguns rios em Rosário do 
Ivaí, zona rural, quando se depararam com um boi morto e com os pés 
amarrados. Segundo Eduardo Souza, provavelmente os ladrões amarraram 
o animal pelos pés, mais podem ter se assustado com algo e deixado o 
local. Sem poder escapar, o boi caiu no rio e morreu. Vale ressaltar que 
na zona rural de Rosário e Outros municípios do Vale do Ivaí, são vários 
os crimes desta natureza.

Ladrões furtam bateria de trator 
No dia 10 de agosto, de 2017,  às 15h59min, no Bairro Ponte Preta, 

zona rural, o agricultor Hideo Konischi, afi rmou que deixou sua propriedade 
em 09 de agosto,  por volta das 18h00min, e ao retornar ao barracão de 
máquinas na tarde do dia seguinte, por volta das 15h30min, notou que 
foi subtraído de seu trator, a bateria e a bomba do hidráulico. Não foram 
vistos suspeitos .

Ladrões invadem e assaltam Boate na Rodovia 
Bandidos invadiram a Boate Pingo de Ouro para roubar.  Ainda em 
Faxinal, houve tentativa invasão de residência e cumprimento de 

mandado de judicial 
No dia 11 de agosto, de 2017, às 22 horas, ocorreu um assalto na 

Boate Pingo de Ouro, que fi ca na Rodovia PR 272. Segundo informações de 
uma mulher que trabalha no local, chegaram três indivíduos encapuzados, 
um deles armados de pistola e o outro com uma arma longa. Eles eram 
magros e renderam ela e uma amiga. Em seguida, roubaram celulares 
e arrombaram a máquina de música (Jukebox) e fugiram, pegando a 
Rodovia Estadual. Com a chegada da PM, buscas foram feitas, mas 
ninguém foi preso. 

Três ocorrências em Faxinal
Ainda em Faxinal, na Rua 07 de Setembro, ao lado da Maçonaria, 

uma mulher foi imobilizada pela PM. Segundo informações, ela estava 
descontrolada e familiares acionara a Polícia e o Samu. Na Rua Santos 

 Acusados de tráfi co de drogas são detidos em Faxinal 
A Polícia Militar de Faxinal prendeu um jovem de 24 anos e apreendeu 

uma adolescente de 17 anos, acusados de tráfi co de drogas. Registrado 
como cumprimento de mandado judicial o fato aconteceu no dia 09 de 
agosto, de 2017, quarta-feira, na Rua Eugenio Bastiane. Em nota, a PM 
informou que, juntamente com o investigador Rodrigo, realizou cumprimento 
de mandado de busca e apreensão, expedido pela Juíza da Comarca 
de Faxinal, na residência de um indivíduo de 24 anos, conhecido por 
Mazarope e sua companheira, sendo que durante a busca foi localizado, 
na sala, um dichavador, usado para preparar droga, contendo uma 
substância análoga a maconha. No quarto do casal havia a quantia de R$ 
874,00 reais em notas de diversos valores e R$ 23,15 reais em moeda. 
Em baixo do colchão e em carteiras, foram localizados dois cigarros da 
substância análoga a maconha, um invólucro contendo o mesmo tipo de 
droga, cachimbo utilizado para fumar a droga e um simulacro de pistola. 
A substância totalizou a quantia de 25 gramas. Ainda foram apreendidos 
três aparelhos celulares e duas carteiras com documentos. Foi dada voz 
de prisão ao autor de 24 anos, e apreensão, para a adolescente de 17 
anos, que foram encaminhados para 53ª DRP – Delegacia Região de 
Polícia, da cidade de Faxinal, juntamente com os objetos e entorpecentes. 
Os acusados negaram ligação com o tráfi co de drogas.

Mulher é roubada em Faxinal
Uma mulher foi roubada em Faxinal, no início da madrugada de 

quarta-feira, dia 09 de agosto, de 2017, na Rua Jose Maria Bueno. A 
PM informou que ao chegar ao local, ela relatou que estava dormindo e 
quando acordou, com o barulho, dois indivíduos, de estatura mediana, 
pele morena e encapuzados, estavam invadindo a casa. Eles entraram 
em seu quarto exigindo dinheiro. Um deles pegou o celular de sua mão e 
o outro abriu o guarda-roupa encontrando sua bolsa e roubando o salário 
que havia recebido, de R$ 937,00. A PM ainda apurou que os bandidos 
arrombaram a porta dos fundos da residência. Buscas foram feitas, mas 
ninguém foi preso.

Furtos e violência doméstica em Faxinal
 O primeiro furto, ocorreu no dia 08 de agosto, às 08 horas, na Rua José 

Pereira do Nascimento. O morador saiu de sua residência, às 07h40min, e 
ao retornar, às 12h20min, verifi cou que a janela do quarto estava arrombada. 
Levaram uma TV 32 polegadas, vídeo game e a carteira de sua esposa 
com diversos documentos pessoais. Populares relataram que por volta 
das 09h00min, avistaram um indivíduo suspeito, que utiliza tornozeleira 
com um vídeo game nas mãos. O caso foi informado a Polícia Civil, que 
está investigando. O segundo furto, aconteceu na Rua Paulo Japoskievicz. 
Um morador afi rmou que levaram um monitor e o carregador de celular 
de sua residência, porém o mesmo disse que os produtos estavam na 
varanda da casa vizinha que aparentava estar abandonado. A equipe de 
policiais observou que na referida casa desabitada, havia vários produtos 
de origem duvidosa, mas não identifi cou o responsável. Também no dia 08 
de agosto, Rua II, da Vila Velha, uma moça denunciou o irmão de nome 
Airton. Ela disse que ele a agrediu com um soco e a xingou na casa de sua 
mãe. Ainda ameaçou pega-la em sua residência. A moça se escondeu em 
outro endereço e acionou a PM. Também afi rmou que o familiar é usuário 
de droga, agressivo e tem passagens pela Polícia. Todas as informações 
seriam apuradas. O acusado negou.

Camioneta roubada é recuperada em Londrina 
Na quarta-feira, dia 09 de agosto, foi recuperada em estado de 

abandono, na zona rural de Londrina a caminhoneta de luxo roubada em 
Faxinal. Ninguém foi preso e o caso é investigado. Conforme noticiado, 
por volta das 22 horas, de segunda-feira, dia 07 de agosto, de 2017, um 
casal que reside na zona rural de Cruzmaltina, procurou a Polícia Militar 
para registrar roubo. O cidadão João Antônio Morones, 50 anos, e a esposa 
Ariadina Bento Marones, de 46 anos, contaram que estavam voltando de 
Mauá da Serra e que pararam na casa da mãe do motorista, no Jardim 
Novo Faxinal, na cidade de Faxinal, quando eles desciam do carro, foram 
abordados por dois rapazes, aparentando serem menores de idade, ambos 
trajando moletom. Um deles chegou sem cobrir o rosto. Ele era moreno e 
tinha um piercing no nariz e, após o início do assalto colocou uma touca. 
O segundo ladrão já estava com o rosto coberto e usava shorts. Um deles 
portava um revólver 38 cano longo e o outro fazia menção de estar armado, 
porém não foi visualizada a segunda arma. Os marginais pediram as chaves 
do carro, sendo uma caminhonete prata marca/modelo Nissan Frontier SL 
placas AYF-0361 de Cruzmaltina. Ainda exigiram que a vítima ensinasse 
como ligar o veículo; em seguida, fugiram rapidamente levando, além da 
caminhonete, a aliança da esposa do motorista e os celulares das vítimas.

Menores brigaram na Escola em Borrazópolis  
No dia 09 de agosto, às 15 horas, na  Avenida Brasil, dois adolescentes 

de 15 e 14 anos, se desentenderam dentro da Escola Estadual Humberto de 
Alencar Castelo Branco. Segundo a PM, a Diretora relatou que um aluno de 

Dumont, na Vila Velha e na Rua Benedito Cirilo, foram cumpridos mandados 
de busca e apreensão, mas nada de ilícito, foi encontrado. E ainda em 
Faxinal, no início da madrugada de 12 de agosto, na Rua Valdomiro Taborda 
Ribas, moradores da casa, ouviram barulho de alguém cortando a cerca 
elétrica. Um familiar dos donos da residência, que reside ao lado, disse 
ter viu um elemento no local, e que ao gritar, ele saiu correndo tomando 
rumo ignorado.

Furto de tomates na zona rural
 Em Cruzmaltina, no dia 10 de agosto, às 14h00min, na Av. Brasil, 

uma mulher de nome Merilda Vieira, disse que ao chegar em seu sítio, 
notou que haviam furtado aproximadamente 200 caixas cheias de tomate 
de sua estufa, avaliadas em 13 mil reais. Disse ainda que a última vez 
que esteve na propriedade, foi dia 8 de agosto, à tarde, onde estava tudo 
normal. Vizinhos relataram não terem visto nada de anormal. O furto está 
sendo investigado.

Operação em Mauá da Serra resulta em prisões e apreensões 
O sargento que comanda do Destacamento de Mauá da Serra e 

também o Décimo Batalhão de Apucarana, informou que foi realizado o 
cumprimento de mandados de buscas e apreensão em Mauá da Serra. 
Foram detidas 3 pessoas, sendo dois homens e uma mulher, acusados de 
crimes. Também foram apreendidas armas e munições: 01 Pistola 9mm; 
01 revolver 357; 01 revólver 32; 01 carabina 22; 19 munições de 22; 01 
munição de 45; 05 munições de 9 mm; 06 munições de 357; 05 munições 
32; 01 binóculo; 02 rádios comunicadores e uma espingarda de pressão.

Furtos em Rio Branco do Ivaí 
O primeiro furto aconteceu no Bar da Tuca e foi registrado em 08 de 

agosto, terça-feira, às 15 horas. A proprietária  relatou  que no dia 07 de 
agosto fechou o bar, por volta das 21h00min e no dia seguinte percebeu 
as portas do comércio e de uma máquina de música, arrombadas. Foram 
subtraídos todos os valores e ainda, duas garrafas de vodka e três de 
cachaça. Informou que ouviu relatos de que esteve nas proximidades 
do seu bar, um homem da inicial J, juntamente com outro elemento e 
que eles podem ser os autores. Ainda em Rio Branco, na Rua Antonio 
Wosiak, um cidadão disse que  foi ao seu  local de trabalho, um rapaz 
identifi cado como Willian, o qual comprou um maço de cigarros e foi 
embora, momento em que percebeu o sumiço do celular. Ele desconfi ou 
do jovem, mas o rapaz foi encontrado, negou o fato e na revista pessoal, 
nada foi encontrado com ele. 

Suposto aliciador tenta ação em Cruzmaltina
Uma situação estranha foi registrada em Cruzmaltina, no domingo, dia 

06 agosto, às 09:00 horas. Segundo um morador de 35 anos, suas fi lhas 
seguiram até uma panifi cadora, momento em que foram abordadas por 
um cidadão estranho, que teria puxado uma delas pelo braço, afi rmando 
que era amigo. O fato aconteceu na Av. Padre Gualter Farias Negrão 
com a Rua Eurides Cavalheiro Almeida. Em seu boletim, da PM detalhou 
o que foi registrado: “nossa equipe estava em patrulhamento, quando o 
pai informou que suas duas fi lhas, uma de 09 anos, e outra de 07 anos, 
teriam ido a panifi cadora e que ao retornarem, foram abordadas por um 
homem negro, com blusa verde escura e de boné. Ele pegou na mão da 
criança de 07 anos e começou a puxá-la dizendo ser “amiguinho”, sendo 
que após a irmã de 09 anos, gritar socorro, ele soltou e as duas correram 
para casa. O solicitante relatou que procurou pelo autor, porém não o 
localizou”, informou a Polícia Militar. Diante dos fatos, o solicitante foi 
orientado e foram feitas rondas, porém nenhum suspeito foi encontrado.

Uno roubado em Grandes Rios foi abandonado na área rural 
A Polícia Militar de Grandes Rios, informou que por volta das 12 horas, 

de 10 de agosto, de 2017,  foi acionada para comparecer em uma estrada 
rural, onde havia um veículo abandonado. No local foi constatado que se 
tratava de um Fiat Uno, de cor branca e placa AXR-6036, roubado no dia 07 
de agosto. Dentro do carro estavam os pertences das vítimas, que é uma 
família de Rosário do Ivaí. Três bandidos usaram Monza placas CAG 3192, 
de Mauá da Serra, com queixa de roubo em Tamarana, para render uma 
família de Rosário do Ivaí, que trafegava em um Uno Mile Way, ano 2013, 
cor branca, próximo a localidade. No carro estavam, o marido, a esposa 
e uma criança, todos foram amarrados em uma plantação de eucalipto, 
as margens da via. Antes que eles se soltassem (as vítimas), os ladrões 
fugiram com o carro para um rumo ignorado, deixando o Monza em estado 
de abandono, mas no dia 10 de agosto, o Uno também foi encontrado.

Preso no Forum de Grandes Rios
Em Grandes Rios, a Polícia Militar foi até o fórum da cidade, no dia 10 

de agosto, para prender um jovem de nome Gilberto Biscaia dos Santos. 
Consta que ele estava em liberdade condicional, por causa de algumas 
acusações de delitos cometidos, mas o regime foi suspenso pelo poder 
judiciário, provavelmente, pelo não cumprimento de condições impostas 
para que a sua liberdade fosse possível. Como ele compareceu no fórum, 
a PM foi chamada, pois a prisão já havia sido determinada.
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Gerôncio e vereadores acompanham obras

Prestar conta dos Atos Legislativos é um dever que temos para com a população
 Os vereadores do Município de Cruzmaltina, Aparecido Gomes (Cidão), Ivone Neca, Roberto Franco e Vlaumir Morador, 

como forma de demonstrar transparência de seus atos, respeito a toda população do Município e também para evitar que pessoas 
que desconhecem os Procedimentos Regimentais do Legislativo ou até mesmo usam de má fé, continuem propagando notícias 
que não correspondem com a verdade, como vem acontecendo nas redes sociais e em outros veículos de comunicação; vêm 
através desse meio de comunicação dar conta dos seus trabalhos no Legislativo Municipal.

 Queremos informar toda população do município de Cruzmaltina, que no dia 07/08/17, houve a primeira sessão da Câmara, 
após o período em que estávamos em Recesso Parlamentar, e que nós, Vereadores acima citados, não se fi zemos presentes 
à sessão, pois tivemos motivos sufi cientes que justifi cassem nossa ausência.

O primeiro deles foi para impedir que desse o número necessário e legal de vereadores para a aprovação de Leis Municipais, 
que concederiam benefícios ilegais a determinadas pessoas, desrespeitando os demais funcionários públicos do Município e 
a toda população contribuinte do IPTU.  

Outro fato se deu, porque vereadores aliados à administração municipal pretendiam colocar vários projetos de Lei em 
votação, de forma que contraria a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara, e causariam prejuízos aos cofres públicos 
e ainda, seriam injustos com a maioria dos funcionários públicos. 

Um exemplo: seria o projeto de nº 22/2017, que tinha por objetivo autorizar o Poder Executivo a continuar cedendo um 
imóvel que é locado pela Prefeitura Municipal, já há vários anos, que é de propriedade particular, para a empresa do Correio 
e Telégrafos por um valor que aproxima R$ 1.900,00 mensais e pelo prazo de 10 (dez) anos. Ainda estabelecia que o referido 
imóvel fi caria isento do IPTU e demais taxas municipais por esse mesmo período.

 A isenção do pagamento do IPTU e outras cobranças, no nosso entendimento, são matérias para serem tratada no Código 
Tributário Municipal e devem obedecer aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não através de Lei Ordinária com a 
escancarada intenção de benefi ciar uma determinada pessoa. Salientamos ainda, a questão da legalidade da locação do imóvel 
a ser cedido ao Correio, devido ao fato que se encontra no Ministério Público da Comarca de Faxinal para análise, o fato de 
possível vínculo político entre a Prefeitura e o proprietário do imóvel, e de servidor Municipal ter ligação direta com o mesmo.  

Questionamos também o Projeto de Lei Municipal de nº 21/2017, que tinha por objetivo autorizar o Município a ceder ou 
permutar funcionários com empresas privadas, com a União, Estados e com outros Municípios. O mesmo tinha a intenção 
de tentar legalizar a cessão ilegal de uma funcionária do Município, que há muitos anos se encontra em situação irregular 
numa empresa privada e que já foi motivo de denúncia nos órgãos competentes do Estado, em razão de acúmulo indevido de 
remunerações.

 Outro motivo pelos quais nos levaram à nos ausentar da referida sessão, se deu pelo fato de que, a Comissão responsável 
por alguns dos projetos que estavam em pauta, não havia se reunido para apreciar as matérias, não haviam emitidos seus 
pareceres pela aprovação ou reprovação dos projetos, nem tão pouco procurado obter informações junto a Promotoria Pública, 
sobre a atual situação em que se encontra às denúncias acima.  

Comprovamos a veracidade dos fatos e observamos os erros neles contidos, através da retirada de pauta do Projeto de 
Lei nº 21/2017 e das alterações feitas no Projeto de Lei nº 22/2017, que reduziu o prazo de concessão da locação do imóvel 
de 10 para 04 anos e excluiu o Artigo que tratava da isenção do IPTU do imóvel, pela própria Prefeita Municipal.

Portanto, gostaríamos de assinalar, que nossa ausência na sessão do dia 07/08/17, não foi pela falta de preocupação com 
nosso Município como dizem algumas pessoas e sim, para demonstrar à nossa população, que temos preocupação com nosso 
Município e que estamos honrando com o compromisso assumido nas eleições de 2016. “Que é lutar pelo bem estar de todos 
de forma lícita, transparente, justa e igualitária”!

Um grande abraço a todos, e estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

VEREADORES DE CRUZMALTINA PRESTAM CONTAS A POPULAÇÃO

Cidão Ivone Neca           Roberto Franco        Vlaumir Morador
Sexta-feira dia 04 aconteceu em Faxinal, no Ginásio de 

Esportes Manecão, a formatura do Proerd. O prefeito Gallo 
e a primeira dama Magda, estiveram participando. Alunos, 
educadores e profi ssionais da educação estiveram envolvidos, 
tudo muito bem organizado. O Proerd (Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e a Violência), é um programa onde 
policiais militares devidamente fardados e treinados com 
material próprio, livros, camisetas e diploma, desenvolvem um 
curso de prevenção e combate às drogas e violência na sala 
de aula. Alunos do 5° ano receberam um diploma simbólico. 

 Assessoria de imprensa

Formatura do Proerd em Faxinal

Como vêm fazendo regularmente, uma administração 
participativa, o prefeito Kuroda, acompanhado dos vereadores, 
Jandre, Áureo e Jesus, visitaram as obras já totalmente 
concluídas, das estradas da região da Boa Vista da Santa Cruz. 
A Prefeitura Municipal junto a Secretaria do Setor Rodoviário, 
sob o comando do Paulo Leite, o (Baiano), vêm desempenhando 
um bom trabalho na recuperação das estradas no setor rural do 
Município de Rosário do Ivaí. O Prefeito ressalta a importância 
de melhorias nas estradas e localidades rurais para viabilizar 
o acesso dos moradores do campo à cidade. 

Assessoria de imprensa

Kuroda e vereadores visitam obras

A defesa do presidente Michel Temer apresentou na 
terça-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de 
suspeição para impedir que o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, investigue o presidente. O pedido de suspeição 
de Janot faz parte da estratégia ofensiva dos advogados do 
presidente para neutralizar a atuação do procurador-geral após 
sinais dados por ele de que deverá oferecer nova denúncia 
contra Temer. Na semana passada, a Câmara rejeitou dar aval 
para que o STF julgasse a primeira acusação criminal contra 
o presidente por corrupção passiva.

Defesa de Temer pede suspeição de Janot 
ao STF

Atitude covarde de quem não tem moral!

O novo pode ser um Hitler diz Dilma 
Olha quem fala!

Um ano depois do processo de impeachment que a retirou da presidência 
da república, Dilma Rousseff afi rma que o país não necessariamente precisa de 
uma novidade na disputa presidencial de 2018. “O novo pode ser um Hitler. Não 
há garantia nenhuma", diz. Em entrevista à correspondente da BBC no Brasil, 
Katy Watson, ela garante que não irá se retirar da política, mas não confi rma 
os rumores de que se candidatará a deputada ou a senadora no próximo ano. 
Na interpretação da petista, o arquivamento da denúncia por corrupção passiva 
contra o presidente Michel Temer na Câmara, na última semana, é apenas mais 

um movimento da engrenagem que passou a se mover depois de sua reeleição, em 2014, e que culminou em seu afastamento. 
"Construíram com o maior corrupto da história desse país, chamado Eduardo Cunha, um impeachment e colocaram no governo 
uma quadrilha", acusa. 
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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)

O Treinador, vereador e presidente da Câmara Municipal de Faxinal, o popular Boi, fez 
uma homenagem aos atletas do futsal, feminino e masculino, pelas performances neste 

ano, em todas as competições disputadas. Parabéns ao Boi e aos atletas. 

Agnaldo Esteves, presidente do Sicredi Agroempresarial PR/SP; José Angelo Faria, 
Wconselheiro fi scal e Hiroshi Kamiguchi, conselheiro administrativo José Nialdo 

Favoreto, vice-presidente

Cristian Cesar de niver em Ribeirão Bonito. 
Parabéns!! A amiga Maria com a fi lha Isadora em Curitiba

As tias queridas, Marina e Dola em Londrina Hélio Silva de níver em Rosário do Ivaí. Parabéns!! 

Churrasco na casa da amiga Maria em Faxinal

Tomando umas na casa da Anny em Faxinal

O amigo e futuro candidato, Jorge Dama, dando uma 
força pro Tubarão no Estádio do Café Pedro Cortez de niver em Faxinal. Parabéns!! 
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

Flashes da Reunião anual de 
prestações de contas do Sicredi em 

Mauá da Serra

NA NOITE EM FAXINAL
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Faxinal realiza histórica Audiência Pública 
Durante o evento, diversas obras receberam o aval da comunidade. O prefeito ainda prestou 

contas do trabalho que vem realizando 
No dia 08 de agosto, de 2017, a Prefeitura de Faxinal realizou a 1ª Audiência Pública 

para aprovação dos projetos em parceria com Paraná Cidades e SEDU Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. O evento superlotou o plenário do legislativo Hugo Huts Terezio 
e contou com a presença: do prefeito Gallo; seu secretariado; vereadores; representante 
da Casa Civil, Moisés de Andrade; representantes de entidades, associações, observatório 
social, clubes de serviços, Igrejas, Imprensa e população em geral. Foram apreciados 
os seguintes assuntos: Aquisição de uma Van para o Esporte no valor de 105 mil reais, 

por meio de indicação do Deputado Mauro Moraes; Aquisição de um veículo para a Assistência Social no valor de 50 mil reais por 
indicação do Deputado Adelino Ribeiro; Pavimentação da Rua Vereador José do Espírito Santo no Conjunto Adram,  valor de 200 mil 
reais com indicação do Deputado Tiago Amaral;  Um Ônibus para a Saúde no valor de 300 mil reais, indicação do deputado Stephanes 
Junior. Outro assunto tratou da utilização do crédito adquirido, junto ao estado por meio de fi nanciamento no valor de 1 milhão de 
reais, os quais foram indicados, 600 mil reais para pavimentação e obras de galerias pluviais no Residencial Garcia e 400 mil reais 
para construção de um canteiro central na Avenida Brasil. Todos os projetos foram colocados um a um para apreciação e votação, 
sendo que todos foram aprovados por unanimidade. Após as aprovações, o prefeito fez uso da palavra, e externou sua imensa alegria 
de ver a comunidade participando dos processos que envolvem o interesse coletivo e ressaltou que essa será a 1ª de muitas outras 
audiências que serão realizadas com a participação da comunidade. Aproveitou para fazer uma prestação de contas das obras e ações 
que estão ocorrendo na cidade, e ainda abriu espaço para os presentes fazerem seus questionamentos acerca da administração. 
Destaca-se que muitos presentes manifestaram seus agradecimentos ao Prefeito pelos trabalhos executados, como por exemplo, 
na região das Três Barras, na Educação, Saúde e pelo contato direto que o Prefeito estabeleceu com a população, desde o primeiro 
dia de mandato, e por promover e divulgar amplamente esses eventos, provocando assim a participação popular. “Estou feliz, pois 
estamos cumprindo com os compromissos. Peço que a população continue participando conosco, nos apoiando, assim como nossos 
vereadores, entidades e outros. Isso nos motiva a prosseguir lutando, pois as difi culdades são inúmeras, mas estamos no caminho 
certo. Agradeço ao Governo do Estado que liberou 1 milhão de reais por meio de fi nanciamento, aos deputados que liberaram juntos, 
por emendas,  mais de 700 mil reais e ainda destaco o investimento do deputado Alexandre Curi para a pavimentação de Faxinalzinho 
que ultrapassa 1,5 milhão de reais", disse o Prefeito. "Só tenho a dizer muito obrigado a todos" fi nalizou Gallo, que  colhe  frutos de 
sua aprovação com mais de 84% e está entre os três prefeitos mais bem avaliados do Estado. – Assessoria de imprensa

Gestores do Território do Vale do Ivaí são contra divisão geográfi ca da região
Os municípios integrantes do Grupo Gestor do Território Vale do Ivaí estiveram em 

audiência na tarde de segunda-feira (7), com o prefeito de Apucarana e presidente da 
Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Beto Preto. A coordenadora do 
grupo gestor do Território, Lúcia Helena Sokoloski, da Emater (Ivaiporã), solicitou, em 
nome de todos os membros, que seja mantido um Território único na região do Vale do 
Ivaí. Lúcia assinala ainda, que a mobilização pela criação do Território do Vale do Ivaí 

começou em 2004 e que em 2009 o estatuto social foi apresentado por diversos profi ssionais da Univale, Senac, Sebrae, Sepl, Acavi, 
Prefeitura de Ivaiporã, e Prefeitura de Lidianópolis, bem como o organograma funcional, que permitiu o desenvolvimento de ações 
específi cas junto aos órgãos ministeriais. “Podem até haver divergências políticas, mas o Território não se divide geografi camente, 
pois temos uma história e muitas metas a serem cumpridas, com foco no desenvolvimento regional”, enfatiza Cristóvon Vieira Ripol, 
gerente regional da Emater e ex-prefeito de Pitangueiras. O chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento 
(SEAB), de Apucarana, Mário Bezerra Guimarães, que é um dos vices-coordenadores na gestão do Território do Vale do Ivaí, lembra 
que a instituição é amparada por legislação federal e homologada pelo Governo do Estado, e que vem trabalhando continuamente 
no Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável. “São vinte e oito municípios, com uma população de 335 mil pessoas, que 
representam cerca de 3% da população paranaense”, ressalta. No encontro foi apresentado um relatório sobre as principais ações 
desenvolvidas nos 28 municípios que integram o território, visando fi rmar parcerias e integrar as iniciativas junto a Amuvi. Duas novas 
ações já estão encaminhadas para execução neste ano. Uma delas é a criação de um Centro de Difusão Tecnológica em Fruticultura 
do Vale do Ivaí. A outra é a realização de cinco cursos de formação de lideranças na região. O prefeito de Apucarana ressalta que o 
Território Vale do Ivaí funciona como um indutor de desenvolvimento regional, com reconhecimento ofi cial do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf). “A nossa contribuição será no sentido de potencializar politicamente tais ações. E mais, 
faço questão de parabenizar o trabalho do grupo gestor do Território, que vem sendo conduzido até de maneira heróica na região”, 
assinala Beto Preto. Também participaram da audiência: Lúcia Maia Buzato, secretária do grupo gestor; a vereadora de Apucarana e 
presidente do Núcleo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Márcia Sousa; Ovídio César Barbosa (Emater); Dorival 
Miguel da Silva (Conseg); e Alex Souza (Corpsan). O prefeito Miguel Amaral, um dos defensores da ideia de criar uma nova associação, 
afi rmou que o objetivo é apenas fundar uma instituição, a exemplo da AMUVI, que represente melhor os municípios do Vale do Ivaí 
de baixo, que fi cam na região de Ivaiporã, e que jamais pensou em dividir algo, muito menos o Território Vale do Ivaí. Argumentou 
ainda que a nova associação engloba, Manoel Ribas, Nova Tebas e Cândido de Abreu, por isso, terá forças, para juntamente com a 
própria AMUVI, lutar pelos pleitos da região.

Melhoria nas estradas em Rio Branco do Ivaí
O prefeito Gerôncio e o vice João Franco então relizando uma administração 

voltada para o bem comum. A recuperação das estradas do Bairro Paranapan, desde 
o cascalhamento e também o serviço de patrolamento, é um exemplo real. Gerôncio 
e João Franco, diariamente estão percorrendo os bairros, o centro e o meio rural. 
Sempre presentes, olhando, planejando e executando ações, com o apoio da equipe e 
de funcionários. A população agradece! - Assessoria

Na tarde do dia 04 de agosto de 2017, integrantes do 
Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Campo de Boa 
Vista da Santa Cruz estiveram na Prefeitura Municipal de 
Rosário do Ivaí com a fi nalidade de solicitar melhorias 
em bueiros, ponte e cascalhamento, todos na estrada do 
local, denominado Sete Quedas, região de Boa Vista da 
Santa Cruz, no município de Rosário do Ivaí. A iniciativa 
da solicitação surgiu com o Programa Ensino Médio 
Inovador (PROEMI), do qual o Colégio é participante. O 
programa, dentre outras atribuições, tem como fi nalidade, 
o protagonismo juvenil e a iniciação do jovem em ações 
sociais e políticas em favor de sua comunidade. A idéia 
surgiu de meta traçada no Plano de Trabalho Docente 
do Professor de Sociologia Roberto de Souza Matos 
Filho. A partir disto, o Grêmio Estudantil se reuniu com 
os demais alunos e levantaram possíveis ações a ser 
realizadas e, dentre essas, escolheram como prioridade 
o pedido de melhoria da referida estrada, visto que havia 
prejuízo e defasagem de alguns alunos que, faltavam, 
por conseqüência da falta de manutenção de ponte e 
bueiro, bem como, cascalho em aclives na estrada do 
Bairro Sete Quedas, pois, em dias chuvosos, não era 
possível a realização do transporte escolar. O Diretor do 
Colégio Fábio Pereira da Silva acompanhou as alunas até 
a Prefeitura e comentou que está muito satisfeito em ver 
que os trabalhos iniciados em sala de aula vêm trazendo 
resultados, que irão benefi ciar não somente os alunos, 
mas a toda comunidade rosariense. Disse que esses 
alunos foram pioneiros na nossa escola em realizar um 
ato sociopolítico dessa grandeza, e espera que eles sirvam 
de referência para todos os seus colegas para que, cada 
vez mais, possamos formar cidadãos críticos que vão à 
busca dos seus direitos. Participou do encontro também, 
a secretária da Educação, Silvana Pimentel, que elogiou 
os alunos e o professor por desenvolverem esse ato que 
vem de encontro com as necessidades da comunidade 
e disponibilizou-se para atendê-los sempre que julgarem 
necessário e afi rmou que pretende tomar as medidas 
cabíveis para resolver os problemas levantados. O Prefeito 
Kuroda sobre a ação comentou, que a atitude dos alunos 
do Grêmio Estudantil é louvável e de grande importância, 
diante das reivindicações que visam a melhoria e a 
satisfação do povo de Boa Vista da Santa Cruz, além de 
que auxiliam com informações in loco, que talvez o prefeito, 
nos diversos compromissos que tem, sequer fi ca sabendo. 
Sendo assim, os jovens passam a ser elo de ligação entre a 
comunidade e o poder executivo. Participaram da reunião: 
alunas representantes do Grêmio Estudantil, Bianca, 
Patrícia, Alessandra e Mireli; o diretor Fábio Pereira da 
Silva; a Secretaria de Educação Silva Pimentel; e o Prefeito 
Municipal Ilton Shiguemi Kuroda. O professor Roberto 
Matos, disse que a disciplina de sociologia deve sempre 
ter como objetivo trazer uma educação emancipadora, para 
que os jovens sejam protagonistas de sua própria vida e 
contribuam na história daqueles dos quais convivem em 
sociedade, diz ainda que aprendeu com o fi lósofo Paulo 
Freire que: “a educação sozinha não transforma o mundo, 
mas a educação tem o poder de mudar as pessoas, desta 
maneira, pessoas bem educadas podem mudar o mundo.” -

nformações Roberto Matos

 Kuroda recebe Grêmio Estudantil da 
Boa Vista
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e a
O Pai

O livro dos Espíritos, publicado em 1857, em sua primeira 
pergunta, traz à baila a questão acerca de que é Deus? Verdade 
que, até então, as doutrinas sempre haviam indagado acerca 
de quem era Deus, entendendo-O como uma personalidade, 
um personagem. A resposta é sucinta e inquestionável: Deus 
é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 
Através dos tempos, muitas têm sido as defi nições sobre Deus. 
O Apóstolo João, Evangelista, teve oportunidade de afi rmar 
que Deus é amor. Contudo, ninguém melhor do que Jesus O 
traduziu para nós. Ele nô-lO apresenta como nosso Pai. Assim, 
Deus não é o injusto e parcial que escolheu somente um povo 
para proteger contra todos os demais. É o Deus do Universo. 
Acima dos preconceitos da Sua época, Jesus demonstra a 
universal paternidade de Deus. Reserva para Ele um nome 
doce: Pai. E O chama Meu Pai e vosso Pai. Ao pregar Sua 
moral, frisa: Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, que está 
nos céus. Descreve-O como o Deus misericordioso que faz 
crescer a erva do campo, vestindo-a com maior pompa do que 
as vestimentas do grande rei Salomão. O Pai que ama a Seus 
fi lhos e que por eles vela. Que providencia alimento para as 
aves do céu, que não semeiam, nem aram. Ao lecionar-nos a 
forma de orar, afi rmou: Quando orardes, entrai em vosso quarto, 
e, fechada a porta, em segredo, orai a vosso Pai, e vosso Pai, 
que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. 
E Ele mesmo iniciou a oração com os vocábulos: Pai nosso... 
Referindo-Se à revelação mediúnica do Apóstolo Pedro acerca 
da Sua identidade como o Cristo, Filho do Deus vivo, diz: Bem-
aventurado és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue 
que to revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Para nos dar 
a ideia da grandeza do Pai, preconizou: Ninguém conhece o 
Pai, senão o fi lho, Ele mesmo, Jesu. Quando falou das bênçãos 
do trabalho, mostrou-nos Deus como o trabalhador incansável 
que labora sempre a favor dos Seus fi lhos: Meu Pai trabalha 
até hoje, e eu trabalho também. Dando testemunho de que era 
Enviado da Divindade, diz: Não busco a minha vontade, mas 
a vontade daquele que me enviou. As obras que eu faço dão 
testemunho de mim, de que o Pai me enviou. Ao despedir-Se 
na ceia pascal, afi rma aos discípulos: Eis que vou para meu 
Pai. E dirigindo-Se aos céus, ora: Pai santo, guarda em teu 
nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como 
nós. Enfi m, Jesus, com Sua revelação de Deus aos homens, 
funda a consolação suprema, demonstra o apoio que cada um 
tem no Pai nos céus. Finalmente, que ninguém está só, pois o 
Pai está sempre com cada um dos Seus fi lhos.

Em muitos momentos de Sua vida, Jesus falou que viera 
para fazer a vontade de Seu Pai, não a Sua. Encontramos 
nos apontamentos de João: A minha comida é fazer a vontade 
daquele que me enviou, e cumprir a sua obra. No Jardim 
das Oliveiras, pouco antes de ser preso, antevendo Seus 
padecimentos, dá-nos a lição de como nos devemos portar 
perante as nossas dores. Ele assim se expressa: Não se faça a 
minha vontade, mas a Tua.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs
www.centroespiritafaxinal.com.br

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR
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A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(CDH) do Senado Federal aprovou na quarta-feira, 9 de agosto, 
substitutivo ao projeto que torna crime a vingança pornográfi ca, 
que consiste na divulgação e na exposição pública da intimidade 
sexual. O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 18/2017 altera a 
Lei Maria da Penha e o Código Penal, estabelecendo pena de 
reclusão e multa para o autor da divulgação. A relatora na CDH, 
senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), reconheceu a importância 

de tipifi car de maneira explícita a violenta conduta caracterizada 
pela vingança pornográfi ca, porém propôs alterações ao texto 
original a fi m de garantir a máxima proteção à vítima com a 
mínima mudança na lei. Gleisi também propôs aumento da pena, 
argumentando que aquela prevista no projeto é demasiadamente 
leve. Em seu substitutivo a pena para esse crime passa de 
três meses a um ano de reclusão e multa, (conforme o projeto 
original) para seis meses a dois anos de reclusão e multa.

Tcpar vai produzir e fornecer remédio para tratamento do câncer 
O Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, do Governo 

do Estado, passa a produzir e fornecer ao SUS, o Sistema 
Único de Saúde, o Trastuzumabe, medicamento usado para 
o tratamento do câncer e que hoje é importado pelo Brasil. 
O acordo para a transferência de tecnologia foi assinado na 
segunda (7) pelo governador Beto Richa, o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, 
João Carlos Gomes, com o laboratório Roche e a empresa 
brasileira Axis Biotec. Até o fi m do ano que vem, o Tecpar é o 

único fornecedor nacional da medicação. Depois disso, fornece 
40% da demanda do SUS. Na solenidade, realizada no Palácio 
Iguaçu, o Governador afi rmou que iniciativas como essa são 
essenciais para o sistema público de saúde do Paraná e do 
Brasil. O acordo de transferência de tecnologia é uma das 
etapas do programa de Parcerias para o Desenvolvimento 
Produtivo, do Ministério da Saúde. O programa visa fortalecer 
a indústria desse setor e estimular a produção no Brasil de 
remédios distribuídos no SUS.

Salário mínimo vai a R$ 979 em 2018
O presidente Michel Temer sancionou, com vetos, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018. A LDO estabelece as 
metas e prioridades do governo para o ano seguinte e orienta a 
elaboração da lei orçamentária anual. O texto sancionado está 
publicado na edição de 09 de agosto, de 2017 do Diário Ofi cial 
da União. O texto sancionado mantém a meta fi scal proposta 
pelo governo e prevê, para 2018, um defi cit primário de 131,3 
bilhões de reais para o conjunto do setor público consolidado 
(que engloba o governo federal, os estados, municípios e 
as empresas estatais), sendo 129 bilhões de reais para os 

orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e 3,5 
bilhões de reais para o Programa de Dispêndios Globais. A LDO 
estipula o aumento do salário mínimo de 937 para 979 reais. 
Também projeta um crescimento real da economia brasileira 
de 2,5%, taxa básica de juros (Selic) em 9%, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,5% no ano e o 
dólar a 3,40 reais no fi m de 2018. Essa será a primeira LDO 
a entrar em vigor após aprovação do teto de gastos públicos, 
que atrela os gastos à infl ação do ano anterior, por um período 
de vinte anos.

Lula ajudou a isentar Aécio Neves no caso Furnas
As cobras se enroscam!

O ex-presidente Lula contribuiu, mesmo que sem planejar, 
para isentar o senador Aécio Neves (PSDB/MG) no inquérito 
do caso Furnas. De acordo com informação publicada no site 
do jornal O Estado de S.Paulo, em depoimento à PF, Lula 
declarou que Aécio não pediu nenhum cargo em nenhum 
de seus mandatos (2003/2010). Suas informações tiveram 
peso importante na conclusão do delegado federal Alex Levi, 
que inocentou o tucano. O ex-presidente depôs no dia 28 de 
junho. No inquérito, o doleiro Alberto Youssef, o ex-senador 
Delcídio Amaral (ex-PT/MS) e o lobista Fernando Moura, em 
suas respectivas delações, informaram que o elo de supostas 
propinas para Aécio em Furnas seria um antigo amigo do 
tucano, Dimas Fabiano Toledo. Mas todos os delatores foram 
vagos, segundo a PF. Todos disseram que ouviram dizer. O 
delegado Alex Levi, em documento de 43 páginas, destacou 
também declarações nos autos do ex-ministro José Dirceu 
(Casa Civil) e do ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, 
ambos empenhados no início de 2003 na formação da nova 
equipe de diretores da Petrobrás. E escreveu: “É sabido que 

acaso as declarações de Lula, Dirceu e Silvio tivessem teor 
similar à colaboração de Delcídio e ao testemunho de Fernando 
(Moura), eles também poderiam ser responsabilizados pelos 
mesmos crimes atribuídos a Aécio neste inquérito, sendo sujeitos 
diretamente interessados no término destas investigações sem 
a responsabilização criminal do senador do PSDB, mesmo o 
considerando um adversário político, pois o enquadramento 
penal dele poderia levar a uma imputação criminal de todos”. 
“Assim, ponderando que as declarações de Luiz Inácio Lula 
da Silva, José Dirceu de Oliveira e Silva e Silvio José Pereira 
podem conter distorções sobre a real dinâmica dos fatos 
apurados, em uma atitude de auto defesa, pois confi rmar as 
versões de Delcídio do Amaral e de Fernando Moura equivaleria 
a confessar que permitiram a continuidade de Dimas Toledo em 
Furnas, a pedido de Aécio Neves, e que começaram a receber 
parte da propina que anteriormente era repassada ao PSDB 
e ao PP, seus relatos devem ser avaliados com cautela e em 
consonância com os demais elementos dos autos, antes de 
concluir pela inocorrência dos delitos em apuração.”

Tentativa de golpe no golpista
A coisa tá feia!

O juiz Sergio Moro determinou que a Polícia Federal (PF) 
investigue uma denúncia de tentativa de extorsão feita pela 
defesa do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil 
Aldemir Bendine. Segundo os advogados, a fi lha de Bendine 
recebeu um email semana passada em que uma pessoa 
pedia R$ 700 mil em troca de um habeas corpus para soltar o 
ex-executivo. A mensagem chegou na caixa de email de Amanda 
Bendine na quinta-feira. A pessoa que escreveu o texto se faz 
passar por Bendine e diz que um agente o ajudou a enviar a 
mensagem. “Para garantir o habeas corpus domiciliar, eu já 

tinha combinado o valor com eles”, diz a pessoa, que alega ter 
uma conexão no STF. Na sequência, o autor do email fornece 
o número de uma conta do Banco do Brasil e pede o depósito 
de R$ 700 mil. Segundo a defesa de Bendine, “pessoa mal 
intencionada, em posse das informações divulgadas pela 
mídia, tais como, o nome dos familiares do peticionário e destes 
defensores está se fazendo passar por Aldemir Bendine, seja 
para obter vantagens indevidas em prejuízo de seus familiares, 
que de forma desavisada poderiam ter realizado o depósito, 
seja para agravar sua situação nesses autos.
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Lula diz em evento que vai ganhar e regular a imprensa
Meu Deus!

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu na sexta-feira, 11, que, se voltar à Presidência 
da República, fará a regulação legal dos órgãos de imprensa. Lula também fez duras críticas à 
Operação Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro, e disse que não irá morrer antes de voltar a governar o 
Paí”. As declarações foram dadas em evento na noite desta sexta, na Faculdade Nacional de Direito 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Eles têm que saber que têm que trabalhar 
muito para não deixar que eu volte a ser candidato. Se eu for candidato, vou ganhar e fazer a 
regulação dos órgãos de imprensa”, disse o ex-presidente ao lado da presidente cassada Dilma 
Rousseff. O discurso de cerca de meia hora foi feito para uma plateia de estudantes, professores, 
políticos e militantes de esquerda. A data desta sexta, 11 de agosto, celebrou a criação dos cursos 
jurídicos no Brasil. Lula também afi rmou que quem “deu o golpe” é um advogado com sustentação 
da imprensa, em referência ao presidente Michel Temer (PMDB).  “Nós não estamos vivendo num 
estado de direito”, afi rmou, sob aplausos. Sobre as pedaladas fi scais, que levaram ao impeachment 
de Dilma, afi rmou serem uma prática comum no Brasil e em vários países. “Isso nunca foi considerado 
crime.” O ex-presidente também declarou que a Lava Jato não é uma operação judicial. “Quem 
compõe a força-tarefa é um partido político.” Para ele, a Petrobrás e a indústria naval estão sendo 
destruídas nesse processo.

Temer mente e é alvo de vaias em evento
Sou contra a vaia, mas a favor da cadeia! 

O presidente Michel Temer foi vaiado após discurso em um encontro sobre comércio exterior no 
Rio de Janeiro na quarta-feira, quando disse ter acertado com lideranças no Congresso uma pauta 
para o segundo semestre que terá como prioridade aprovar as reformas da Previdência, tributária 
e política. “Ajustamos esta pauta para este semestre, ou seja, se chegarmos ao fi nal deste ano e 
tivermos completado o ciclo das reformas, estas três últimas que apontei, nós teremos um 2018 
mais próspero e mais desenvolvido no nosso país”, disse Temer na abertura de evento. Durante 
o discurso de Temer, no qual o presidente citou resultados econômicos positivos alcançados pelo 
governo, algumas pessoas da plateia escreveram mensagens em papéis do evento com frases como, 
Fora Temer e Diretas Já. Apesar da manifestação até então silenciosa, o presidente prosseguiu 
o discurso, mas, à medida que o tempo ia passando, mais papéis eram erguidos, até que ao fi m 
do discurso Temer ouviu vaias e gritos da plateia. Nitidamente constrangido, ele desceu do palco 
rapidamente e deixou o evento sem falar com a imprensa.

Senado aprova PEC que torna estupro crime imprescritível
O plenário do Senado aprovou no dia 09 de agosto, em segundo turno, a proposta de emenda 

à Constituição que torna imprescritíveis os crimes de estupro. O texto, do senador Jorge Viana 
(PT-AC), foi aprovado por 61 votos favoráveis e nenhum contrário e segue agora para a Câmara 
dos Deputados. Com isso, não haverá mais tempo mínimo para que as vítimas desse tipo de crime 
façam a denúncia à Justiça. Hoje, esse prazo é de 20 anos, após o qual, mesmo que a vítima 
denuncie o autor do crime não pode mais responder por ele. A lei atual estabelece que o estupro é 
crime inafi ançável e hediondo, o que agrava a pena e reduz o acesso a benefícios relacionados à 
execução penal. Apesar das punições já mais duras, a relatora da matéria, senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS), acredita que a retirada da prescrição será importante especialmente nos casos em que 
a vítima é criança e só tem condições de denunciar depois de adulta. Além dos casos de menores 
de idade e de situações em que o abuso ocorre dentro do ambiente familiar, há ainda casos em 
que as vítimas têm vergonha de denunciar porque sofrem preconceito a respeito do local em que 
estavam ou da roupa que estavam usando, na opinião da senadora. “É esse lapso de tempo que 
fertiliza a impunidade, e é essa impunidade que se pretende combater, ao tornar o estupro, como 
o racismo, um crime imprescritível”, afi rmou a relatora. Para o autor da proposta, a mudança vai 
ajudar a revelar casos mesmo após muitos anos. “Esta Proposta de Emenda a Constituição é uma 
resposta, é uma voz que vai se sobrepor ao silêncio que temos hoje desse quase meio milhão de 
crimes de estupro [por ano] que o Brasil vive e silencia”, afi rmou Jorge Viana.  Para o senador, 
a mudança constitucional “manda um recado duro para os estupradores que fazem do Brasil um 
país campeão de estupros, dizendo: 'olha, se você cometer um estupro, a qualquer momento você 
pagará por ele'”. 

Comissão da Câmara mantém fi gura do vice
Não querem perder nenhuma boquinha!

A comissão especial da Câmara derrubou na quinta-feira, 10, a proposta do relator 
Vicente Cândido (PT-SP) e manteve a existência dos cargos de vice para presidente da 
República, governadores e prefeitos. O placar foi 19 a 6. Um deputado que era contra a 
extinção afi rmou que, apesar de os petistas estarem traumatizados após o impeachment de 
Dilma Rousseff, a fi gura de vice era importante para o País. O atual presidente Michel Temer 
é acusado pelos petistas de trabalhar para a queda de Dilma. O relator defendeu a medida 
como forma de reduzir gastos do Estado e minimizar instabilidade política. "Os vices não 
têm nenhuma função pública. É um acinte. Custam R$ 500 milhões por ano. Quem não tem 
função não tem de ter assessor", disse Cândido. O petista deu exemplo do México, onde 
os cargos não existem mais, e disse que no país latino descobriu-se que vice só conspira.

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

FHC afi rma que querem abafar a Lava Jato
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sugeriu na noite de quinta-feira, 10, que há 

uma operação abafa em curso para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O 
tucano participou de um debate com o cineasta Arnaldo Jabor e o jornalista Carlos Sardenberg 
sobre o Brasil pós-eleição de 2018 e política em geral, promovido pelo escritório de arquitetura 
Athie Wohnra. Questionado por Sadenberg se acreditava em uma suposta operação abafa 
para barrar a Lava Jato, o ex-presidente respondeu com outra pergunta: "Você tem dúvida?". 
Embora não tenha se alongado no tema, afi rmou que a suposta operação abafa não terá 
sucesso. Fernando Henrique também voltou a defender a antecipação das eleições, mas 
ponderou que só o presidente poderia fazer esse movimento de antecipar eleições - e que 
não foi feito porque Temer considerou existirem condições para a governabilidade. "Se eu 
estivesse no lugar de Michel Temer, eu anteciparia as eleições", disse. "Estamos vivendo 
a crise nas formas representativas de democracia", afi rmou o tucano. Para exemplifi car, 
citou as eleições de Donald Trump (EUA), Macron (França) e o referendo relativo ao Brexit 
(Inglaterra). O ex-presidente disse que o próximo presidente do Brasil será, aquele que 
trouxer um discurso que dê coesão a uma sociedade fragmentada, alguém que simbolize 
uma mensagem que dê coesão ao Brasil, alguém que tenha um discurso que encarne uma 
ideia de Brasil.  Sobre as eleições de 2018, FHC resumiu o ideal de candidato como alguém 
que "entenda o mundo, conheça o Congresso e os órgãos do Estado e tenha capacidade de 
falar com a sociedade". Ele completou dizendo que "a população vai votar por gente e não 
por ideias, por alguém que personifi que esse discurso de coesão". Jabor disse no meio do 
debate que tem receio da "desgraçada possibilidade de Lula voltar". O público do Fasano 
aplaudiu e FHC completou: "Se depender desse público aqui ele não volta". O ex-presidente 
ainda se disse otimista e falou que acredita em mudanças porque "só se muda na tragédia, só 
se muda na crise" e que "é só preciso encontrar alguém com tutano para essas mudanças".

Aprovada gratuidade para exames e provas de segunda chamada
Garantir que alunos da rede particular de ensino do Paraná realizem a segunda chamada 

de provas de forma gratuita, é o que pretende o projeto de lei nº 246/2016, do deputado 
Felipe Francischini (SD), aprovado em primeiro turno de votação na sessão plenária da 
terça-feira, 8 de agosto, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A proposta prevê que 
estudantes que tenham faltado às provas na primeira chamada possam fazê-las de forma 
gratuita posteriormente, desde que comprovem justifi cativas para as ausências, como doenças, 
falecimento de familiares, convocações judiciárias ou motivos religiosos. Na justifi cativa da 
proposta, o autor afi rma que a cobrança de taxa para realização de provas em segunda 
convocação nos casos em que a ausência se deu por motivo de causa maior é um claro 
abuso aos direitos do consumidor, devendo o Estado interceder para garantir o direito de 
seus cidadãos. Segundo o deputado, a realização de exames e avaliações compõe uma 
parte importantíssima da educação destes cidadãos, e o seu resultado os acompanhará 
por toda a vida, através do histórico escolar. A proposta alcança as instituições do ensino 
fundamental, do ensino médio e também do ensino superior. O descumprimento da norma 
importará na aplicação de multa, equivalente a dez vezes o valor indevidamente cobrado. 
O projeto voltará à pauta da Assembleia na sessão plenária em segundo turno de votação.
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      GRANDES RIOS
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Kuroda solicita apoio do deputado Artagão Júnior

Novo pacote de Richa corta benefí cios de servidores 

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Novo pacote do Governo do Estado 
do Paraná pode gerar polemica, veio a 
público o conteúdo do novo pacote do 
governo Beto Richa (PSDB), que começou 
a tramitar no dia 07 de agosto, de 2017, 
na Assembleia Legislativa do Paraná, 
em regime de urgência. Sob o número 
370/2017, o projeto de lei do tucano mexe 

em mais de uma dezena de questões envolvendo o funcionalismo público, visando 
uma economia anual de R$ 100 milhões. A mais polêmica delas, e que mexe 
diretamente no bolso dos servidores estaduais, congela diversas grati fi cações 
pagas pelo Executi vo, ao prever a aplicação dos reajustes salariais apenas à 
remuneração base de cada funcionário. Revoltados, os sindicatos prometem 
mobilizações desde já contra as medidas. Anunciadas pelo Palácio Iguaçu como 
medidas preventi vas para reduzir despesas e ajudar o Paraná a enfrentar a crise 
econômica pela qual passa o país, as ações administrati vas são mais uma etapa 
do ajuste fi scal iniciado por Richa logo após ter sido reeleito, ainda em 2014. 
Mais uma vez, o caminho escolhido foi o corte de despesas internas e do 
custeio da administração, basicamente o alvo é o funcionalismo. Na semana 
passada, o governador disse que há servidores que desfrutam de privilégios e 
que demandas infi nitas e insaciáveis dos sindicatos podem quebrar o estado. 

O prefeito de Rosário do Ivaí, Ilton 
Kuroda, esteve com o secretário da 
Justi ça, Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior, na quarta-feira, 
9 de agosto. Entre os assuntos discuti dos, 
o prefeito solicitou a intervenção do 
deputado junto ao Governo do Estado na 
aquisição de veículos para a prefeitura. 

 Assessoria de imprensa 
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1) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Alameda Projetada 26, Acesso pela 
Rua dos Dominicanos R$ 700,00 
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$ 800,00 
mensais 
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Wilson F. Fortes, Residencial Vale 
Verde, R$ 440,00 mensais 
11) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 
Antonio Garcia da Costa 550, R$ 
550,00 mensais 
12) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 
Vantuiu Machado de Oliveira 27, Jd 
Adram, R$ 650,00 mensais
13) Sala Comercial 220m², Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 
R$ 1.500,00 mensais

1. Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
2. Terreno 1.200m² Rua Claudemiro 

Gonçalves Moreira, R$ 100.000,00 
(Dois disponíveis)
3. Terreno 2.100m² Rua José 
Israel Neca, R$ 130.000,00
4. Terreno 288m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00
5. Terreno 252m² Residencial Bela 
Casa, R$ 80.000,00
6. Terreno 600m², Rua Yani de 
Oliveira Munhoz esquina com Rua 
Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00 
(dois lotes Disponíveis) 
7. Casa Alvenaria, Acesso da Rua 
dos Dominicanos, R$ 240.000,00
8. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00
9. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00
10. Casa Alvenaria 127m², terreno 
420,00m², Rua Presbítero Joaquim 
L. Melo 262, R$ 150.000,00
11. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
12. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00
13. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 
centro, R$ 150.000,00
14. Casa Alvenaria com sala 
comercial, 135 m² terreno 600 
m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$ 
200.00,00
15. Casa Alvenaria, terreno 267m², 
Rua 4,109, Jardim Pedro G da 
Luz, R$ 130.000,00
16. 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

Gonçalves Moreira, R$ 100.000,00 

3. Terreno 2.100m² Rua José 

4. Terreno 288m², Residencial 

5. Terreno 252m² Residencial Bela 

6. Terreno 600m², Rua Yani de 
Oliveira Munhoz esquina com Rua 
Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00 

7. Casa Alvenaria, Acesso da Rua 

8. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 

9. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 

10. Casa Alvenaria 127m², terreno 
420,00m², Rua Presbítero Joaquim 

11. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 

12. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 

13. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 

14. Casa Alvenaria com sala 
comercial, 135 m² terreno 600 
m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$ 

15. Casa Alvenaria, terreno 267m², 
Rua 4,109, Jardim Pedro G da 

16. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu 
Machado de Oliveira 27, Jd Adram 

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


