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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Pedido de Informação nº035/2017 – Solicito informação ao senhor prefeito 
municipal juntamente com a secretaria de saúde se foi licitado o gerador de 
energia para o Hospital Municipal. Se foi licitado e quando foi essa licitação. 
E qual a previsão de compra e instalação do gerador de energia no hospital 
municipal de Grandes Rios.  

Requerimento nº087/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal junto com o 
órgão competente que faça a manutenção da estrada mestre de Flórida do Ivaí
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LINGUA DE FOGO
Cumadinha diz a outra: meu namorado é muito 

bravo, e pergunta: o que faço minha amiga, largo 

dele? Não faça isso amiga. homem bravo é na cama 

que se amansa. É tar de éguinha pocotó!

A cornitude não ta em só um lugar, ta em vários, 

por isso, às vezes atira num e acerta um monte. É o 

tar de efeito cascata!

Na Terra do Café, cumadi diz que o valeti não 

entrega o que promete. Diz que vai entrar no Seprosex 

contra o mesmo! “Cumadinha nós ta ai e entrega na 

hora, é só contratar”, diz outro valeti. Quarqué coisa, 

também tamo ai!   

Tem gente falando que vão fazer canteirinho na 

avenida, nada mais brega do que tirar espaços dos 

veículos e transeuntes. È vero! Somos contra!

Na Terra da Uva, valete aparece com várias 

marcas arroxeadas no pescoço e com os joelhos  

ralados. Dizem que ele caiu da moto. Cheira a 

gasolina. São os refl exos do novo milênio e desse 

negócio de você escolher a que sexo pertence depois 

que cresce. Dizem que esse rapaz é um tesouro...

Que nem diz aquele veio deitado - a língua é o 

chicote do corpo. Eta fuminho bão!

Tem gente nervoso com a Língua, é só pagar 

o patrãozinho e tudo bem. Se não o chicote vai 

continuar. Chega o reio!

Ser juiz no Brasil é: ganhar como um marajá; 

trabaia como uma tartaruga; julgar sem ser julgado; 

aplicar a lei sempre contra o mais pobre; não condenar 

nunca os políticos, com algumas exceçãozinha. 

Só acredito no Moro e sua equipe. Diz um cidadão 

indignado! É vero! Sal´rio paletó, auxilio saúde, auxilio 

moradia, etc, etc, etc, ... Realmente uma vergonha!

Na Terra da Madeira cumadinha deitou a madeira 

na Língua de fogo. Todos tem o direito e a liberdade 

de expressão. Mas cumadinha que não gosta de 

língua não sabe o que é bão, disse o senhorzinho de 

70 anos. Eta fuminho bão!

Home do chapéu compra cebola da cumadi e 

ela diz que pode levar a roxinha dela. A sacolinha 

roxinha. Maldosos! O saquê é amargo!

Na Terra do Café Amargo, cidadão diz que tem 

luluzinho que só vai receber o salário e não faz nada 

pelo município e por aqueles que o elegeram. Tem 

muitos! Na próxima, vote contra!

Na Terra da Uva secretário engana os cidadãos, 

entrega suco de limão rosa por suco de tamarindo. 

Deu errado! 

Valeti esteve tomando umas com 2 cumadis 

desbocadas e perigosas. Só saem pra matar. Pei pei 

pei. Coitado di nóis inocentes!

Tem cumadinhas que prometeram notícias pra 

Língua de Fogo e até agora nada. Promessa é dívida. 

Tamo esperando notícias das prometedoras. O saquê 

é amargo!
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Posto do Cleto

LOJA
RIO MÓVEIS

A LOJA DOS PREÇOS 
BAIXINHOS, BAIXINHOS...

GRANDES RIOS, RIO BRANCO DO IVAÍ,
CAÂNDIDO DE ABREU E FAXINAL

WEB: www.facebook.com/lojario.moveis 
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 21/08 a 27/08

Alckmin diz querer tira-teima com Lula em 
2018

Meu Deus, só Jesus na causa!
Em uma clara reação à movimentação do prefeito João 

Doria para se cacifar como candidato a presidente da República 
em 2018, o governador Geraldo Alckmin disse no sábado, 12, 
durante evento em Florianópolis, que não seria ruim fazer um 
tira-teima contra Lula em 2018. Em 2006, Alckmin enfrentou 
Lula na disputa presidencial, mas foi derrotado. A declaração 
do governador foi feita em entrevista coletiva após encontro 
suprapartidário na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. 
No evento, conforme tucanos, o governador aproveitou para 
mandar “recados” ao prefeito. No domingo (13), porém, Doria 
foi ao Palácio dos Bandeirantes e gravou vídeo ao lado de 
Alckmin no qual reafi rma sua lealdade e amizade ao padrinho 
político. Segundo o prefeito, estão sendo divulgadas informações 
infundadas sobre a relação dos dois. “João é um amigo querido 
desde os tempos do Mário Covas”, diz Alckmin no vídeo. A 
estratégia tenta minimizar a crise aberta com o governador 
após Doria intensifi car a agenda de viagens pelo País. O 
prefeito vai ao Tocantins. No evento no fi m de semana, no 
Sul, o governador fez um discurso que, em alguns momentos, 
pareceu endereçado ao prefeito. Além de citar o desejo de um 
tira-teima de 2006, Alckmin fez questão de se posicionar de 
forma conciliadora: Vejo aqui a civilidade que a política deve 
ter. Política não é campo de boxe. A fala foi interpretada por 
tucanos como um contraponto aos ataques que Doria tem feito 
a adversários políticos. No mês passado, em evento em São 
Bernardo, o prefeito se referiu a Lula como mentiroso e chamou 
a presidente cassada Dilma Rousseff de anta.

João Santana e Mônica Moura passam por 
difi culdades fi nanceiras

Coitadinhos!
A defesa do casal de marqueteiros João Santana e Mônica 

Moura, enviou ao juiz federal Sergio Moro, responsável pela 
Lava Jato na primeira instância, um pedido para que sejam 
liberados os bens bloqueados na operação. O documento, 
assinado pelos advogados, Beno Brandão, Alessi Brandão 
e Juliano Campelo Prestes, alega que o casal passa por 
difi culdades fi nanceiras. Santana e Mônica, foram responsáveis 
pelas campanhas que elegeram os petistas, Luiz Inácio Lula da 
Silva (2006) e Dilma Rousseff (2010 e 2014) à Presidência. No 
processo movido contra o casal, Moro determinou o confi sco de 
quase 22 milhões de reais de uma conta na Suíça. Segundo o 
Ministério Público Federal (MPF), os marqueteiros receberam 
verbas ilícitas ao organizarem campanhas políticas no Brasil e 
no exterior. “Ocorre que os colaboradores estão passando por 
difi culdades fi nanceiras decorrentes do bloqueio dos valores, 
bem como, pelo fato de não poderem trabalhar e auferir renda 
para seus gastos pessoais e de suas famílias, sendo, então, 
de vital importância a restituição dos valores remanescentes, 
inclusive, para pagamento dos honorários advocatícios”, 
disseram os advogados. A defesa disse que Santana e Mônica 
estão realizando esforços hercúleos para acelerar a repatriação 
dos recursos confi scados na Suíça e não podem ser punidos 
pela demora das autoridades em concluir o processo. E conclui o 
documento pedindo a liberação de “todo o valor remanescente” 
que foi bloqueado.

Ex-deputado Cândido Vaccarezza é preso na Lava Jato
Agora só faltam mais uns 600!

A Polícia Federal defl agrou na manhã de sexta-feira duas 
fases da Operação Lava Jato, 43ª e 44ª, e cumpre mandados 
em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Santos. Um dos pedidos 
de prisão temporária expedidos pelo juiz federal Sergio Moro 
tem como alvo o ex-deputado federal Cândido Vaccarezza, que 
foi líder na Câmara dos governos dos ex-presidentes petistas 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. As operações foram 
denominadas Sem Fronteiras e Abate. Agentes cumpriram 
46 ordens judiciais, seis prisões temporárias, 29 buscas e 
apreensões e onze conduções coercitivas. Os presos serão 
transferidos para a Superintendência da Polícia Federal em 
Curitiba. A Sem Fronteiras (43ª fase) investiga a relação suspeita 
entre executivos da Petrobras e um grupo de armadores 
estrangeiros para obtenção de informações privilegiadas e 
favorecimentos em contratos milionários com empresas. Já 
na Abate, a 44ª fase, responsável pela prisão de Vaccarezza, 
as investigações estão relacionadas a crimes de corrupção, 
desvio de verbas públicas e lavagem de ativos na contratação 
de grandes empresas pela Petrobras. Sem identifi car os 
alvos, a PF disse que a ação tem o objetivo de desarticular 

um grupo criminoso apadrinhado por um ex-deputado federal, 
cuja infl uência era usada para a obtenção de contratos da 
Petrobras com uma empresa estrangeira. Vaccarezza foi preso 
em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), 
o ex-deputado recebeu cerca de 500 mil dólares em propinas 
para intermediar a contratação pela Petrobras da empresa 
norte-americana Sargeant Marine, que fazia o fornecimento de 
asfalto. Os procuradores dizem que infl uência de Vaccarezza, 
em decorrência de seu cargo, culminou na celebração de doze 
contratos, entre 2010 e 2013, da estatal com a Sargeant Marine, 
no valor de aproximadamente 180 milhões de dólares. “As 
evidências indicam ainda que sua atuação ocorreu no contexto 
do esquema político-partidário que drenou a Petrobras, agindo 
em nome do Partido dos Trabalhadores (PT)”, disse o MPF em 
comunicado. Vaccareza deixou de exercer a função legislativa 
ao não conseguir se reeleger em 2014. O político virou um 
crítico do PT depois que se desfi liou do partido, em 2016. Ele 
presidiu o diretório paulista do PTdoB e vinha declarando apoio 
ao presidente Michel Temer (PMDB) em entrevistas.

Juiz manda herdeira pagar dívida antes de doar R$ 500 mil a Lula
Essa é da tiurma!

A promessa de doar 500 mil reais ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) colocou a herdeira Roberta Luchsinger, de 
32 anos, na mira da Justiça. Neta do ex-banqueiro suíço Peter 
Paul Arnold Luchsinger, morto em julho deste ano, Roberta foi 
intimada a pagar uma dívida de 62 mil reais com uma loja de 
decoração por causa de suas declarações. A decisão proferida 
pelo juiz Felipe Albertini Nani Viaro, da 26ª Vara Cível do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, estipulou um prazo de dez 

dias para que Roberta indique bens passíveis de penhora. O 
não cumprimento da medida implicaria numa multa de até 20% 
do valor atualizado do débito. De acordo com o juiz, Roberta 
deverá se abster de qualquer ato de disposição graciosa de 
bens até que pague a integralidade da dívida. Caso ela insista 
em dar a quantia a Lula antes de quitar o débito, o magistrado 
diz que poderá considerar a doação uma “fraude à execução”.

Lanchinho dos vereadores de SP custa mais de R$ 700 mil
Nóis paga! Dinheiro de trouxa é fasta de malandro!

O cardápio é diversifi cado. No café da manhã há frutas, 
sucos, queijo prato e de minas, presunto magro, peito de peru, 
torradas e, claro, opções de bolos caseiros. No almoço ou 
jantar são oferecidas saladas de folhas variadas e "proteínas" 
(carne bovina, suína, frango ou peixe), com ao menos quatro 
acompanhamentos. O lanchinho da tarde tem sempre caldos, 
pizzas, esfi rras, sanduíches e salgados (miniquiches, empadas, 
coxinha ou bolinho de bacalhau). E doces: brigadeirão, pudim, 
manjar branco, musse, torta ou gelatina. Mas o melhor mesmo, 
para os exclusivos 55 clientes do restaurante vip da Câmara 
Municipal de São Paulo, é o preço. Ninguém paga absolutamente 
nada. O custo das refeições dos vereadores é bancado pelo 
contribuinte. O Legislativo paulistano pretende gastar até 
R$ 769,3 mil nos próximos 12 meses com a alimentação 
dos representantes da cidade, servida quando há sessões 

no plenário ou reuniões das comissões parlamentares de 
inquérito. A contratação da MD Eventos, Viagens e Turismo, 
que é responsável pelo serviço, foi publicada no Diário Ofi cial 
do dia 10 de agosto. A sala do lanchinho fi ca ao lado do 
plenário, devidamente protegida por um GCM (guarda civil 
metropolitano) que, aliás, nunca pôde participar dessa boquinha. 
Recentemente, alguns vereadores fi caram irritados quando 
souberam que assessores, durante sessões longas, estavam 
matando a fome com a comida servida ali. O salário bruto de um 
vereador paulistano é de R$ 15.031,76. Cada gabinete dispõe 
de uma verba de R$ 164.433 para o pagamento mensal de 18 
assessores. O parlamentar dispõe também de uma quantia anual 
de R$ 282.037 para o custeio de serviços gráfi cos, assinatura de 
periódicos, deslocamentos pela cidade e materiais de escritório, 
além de carro ofi cial, correio e fotocópia.

PMDB abre processo de expulsão contra Requião
O começo do fi m!

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) recebeu, na manhã 
de quarta-feira (16), uma intimação do PMDB comunicando 
abertura de processo de expulsão dele da sigla. O pedido foi 
formalizado pela Secretaria Nacional da Juventude do partido 
e encaminhado a Comissão de Ética do PMDB. Em resposta, 
o senador disse que vai protocolar o pedido de expulsão de 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o afastamento do presidente 
nacional do partido, senador Romero Jucá (PMDB-RR). A 
informação foi divulgada pelo próprio senador em uma live 
no Facebook. “Acabo de receber uma intimação do partido 
para eu responder em 15 dias, um pedido de expulsão 
formulado pela Juventude do PMDB. Meu Deus, que juventude 
temos nós agora?”, questionou. De acordo com Requião, a 

justifi cativa é que ele estaria desobedecendo os princípios do 
partido. “Me expulsar do PMDB porque eu estaria agindo em 
desconformidade com os princípios do partido, com as teses 
do partido. Ninguém mais do que eu defende os princípios do 
velho e verdadeiro PMDB de guerra” No vídeo, o político disse 
que vai sanar todos os questionamentos a respeito do caso e 
vai cobrar um posicionamento do PMDB. “Eu não vou deixar 
barato essa atitude que tomam contra mim. O PMDB tem que 
se pronunciar. Vamos ver se o PMDB é o partido do pessoal da 
tornozeleira com mil processos de desvio de dinheiro público 
ou é aquele PMDB que trouxe o Brasil para democratização 
depois da Ditadura”, destacou. Informações portal Paraná.

Farmácia Magistal
99921-9161/ 3461-3773
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
2.000,00 em dinheiro e R$100,00 em moedas. Diante dos fatos, 
foram intensifi cadas buscas, mas ninguém foi preso.

Mais uma carreta tomba na Serra do Cadeado 
Por volta das 16 horas, da quarta-feira, dia 16 de agosto, de 

2017, uma carreta com placas LYM-5275, branca, ano 90, com 
placas de Sapucaia do Sul/RS, tombou na Serra do Cadeado, 
km 302, entre Mauá e Ortigueira. O veículo estava carregado 
com couro e houve danos materiais e transtornos na Rodovia. 
Segundo informações, o motorista saiu praticamente ileso. Entre 
os dias 15 e 16 de agosto, três carretas tomaram na mesma 
região, sendo os dois primeiros acidentes nos kms 311 e 312. 

Duas chácaras são furtadas em Borrazópolis
No dia 14 de agosto, um arrombamento foi registrado na Av. 

Paraná, Chácara Travagim. Uma mulher responsável pelo local, 
disse que por volta das 08h00min, constatou que a porta da tulha 
estava arrombada e que foram furtadas 04 sacas de café pesando 
40 quilos e também, um botijão de gás 13 quilos. No dia 13 de 
agosto, de 2017, às 21h35min, outra propriedade, a Chácara Pau 
D`alho, no Bairro Canorpa, que fi ca na saída para Kaloré, região 
onde estão as instalações de algumas empresas agrícolas, como, 
Agroquímica, Sotrimil  e Vassoler,  também foi alvo de ladrões. 
Um cidadão de 62 anos, que mora na referida chácara, contou 
que deixou sua propriedade na data de 13 de agosto, domingo, 
por volta das 19h00min e ao retornar, por volta das 21h15min, se 
deparou com a porta dos fundos de sua residência arrombada. Do 
interior foram subtraídos: uma TV LCD de marca Panasonic, 32 
polegadas de cor preta; um DVD de cor preta; e um aparelho de 
telefone celular da marca LG de cor branca. A equipe fez buscas 
pelas proximidades, porém sem êxito.

Furto no CMEI de Mauá da Serra
No dia 17 de agosto de 2017, às 07 horas, da manhã, a 

professora Altiva, da Rua São Judas Tadeu, disse que ao chegar 
a Creche, ou CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil, 
as portas estavam arrombadas, e verifi cou que haviam sido 
furtados, um notebook e outros objetos. Os indivíduos fugiram 
pelos fundos, locam em que havia marcas de barro no muro. 
Foram feitas rondas nas proximidades e confeccionado o boletim 
de ocorrência.

Ameaça em Rio Branco do Ivaí
Um homem compareceu ao Destacamento da PM de Rio 

Branco do Ivaí, relatando que um senhor conhecido por ele, vem 
seguidamente mandando mensagens em seu celular com tons de 
ameaças e xingamentos como, vagabundo, fi lha da puta e outros 
palavrões de baixo calão. Também quando em locais públicos, o 
acusado tem provocado com palavras e até mesmo empurrões, 
relata o noticiante, que já tem histórico desse tipo de problema 
com o autor; inclusive já houve audiência sobre o fato, porém a 
situação permanece. Informa ainda o noticiante, que o acusado 
já relatou possuir arma de fogo. Informações boletim da polícia.

Acidente de motocicleta na Pedreirinha
Por volta das 18:20 de sexta-feira, dia 18 de agosto,de 2017, 

houve uma queda de moto na Rodovia de saída para Cruzmaltina/
Faxinal, a cerca de dois quilômetros de Borrazópolis. Um cidadão 
de nome Sebastião Felipe Nunes, de 34 anos, que conduzia uma 
Honda Today, perdeu o equilíbrio e saiu da rodovia na altura da 
Pedreirinha. Ele descia sentido Faxinal, quando saiu da pista e 
subiu no barranco. O impressionante é que parece que a moto 
trafegou por cerca  de 30 metros equilibrando em cima do barranco, 
e só tombou, depois de bater contra uma árvore, provocando 
danos e ferimentos no piloto, que caiu em meio a uma plantação 
de trigo. Quem passava na rodovia, não conseguia visualizar o 
rapaz ferido, mas, por sorte, um motorista que também trafegava 
na rodovia, viu o acidente e acionou a Polícia Militar. Inicialmente 

Acusados de tráfi co são presos em Mauá da Serra 
Duas pessoas foram detidas acusadas de tráfi co de drogas 

em Mauá da Serra. As prisões ocorreram na quarta-feira, dia 16 
de agosto, de 2017, na Rua Londrina, esquina com Sertanópolis, 
e foi mais um bom trabalho dos soldados, Brocoli e Moreira, com 
apoio de dois efi cientes  agentes da Guarda Municipal, Diones e 
Manoel. Tudo começou quando a PM recebeu denúncias de que no 
local poderia estar ocorrendo a venda de entorpecentes. Ao chegar 
na referida rua, foi avistado um elemento com as características 
indicadas pelo denunciante. Ao ser dada a voz de abordagem, ele 
iniciou fuga até entrar no interior de uma residência, mas diante 
do desacato da ordem de parar, os policiais foram obrigados a 
avançar para dentro do imóvel e conseguiram fazer o fl agrante. 
O rapaz foi identifi cado por Aisllan Wesley Lopes da Silva, o qual 
portava uma porção de maconha, disse ter mais uma pequena 
quantidade ao lado um aparelho de TV. Na residência, também 
foi detido Rulian da Rosa Neves, que ao ser indagado, afi rmou 
que Aisllan havia trazido a maconha para ele usar. Ambos foram 
conduzidos até a Delegacia de Mauá da Serra, e apesar das 
evidências, eles negaram que sejam trafi cantes.
Agricultor tem documentos e folhas de cheques roubadas 

O agricultor Daniel Garcia Paschoal, que reside no Bairro 
Ponte Preta, zona rural de Borrazópolis, está preocupado com 
sumiço de alguns de seus documentos (CPF, RG e CNH) e ainda 
quatro folhas de cheque do Banco do Brasil e um cartão da Credi 
Coamo.  Ele disse que foi utilizar seus documentos no dia 17 de 
agosto, de 2017, quinta-feira, quando percebeu que eles não 
estavam na carteira. Logo notou que haviam furtado também, 
os cheques em branco. Se alguém tiver informações, ligue para 
43 - 99953-0673, ou para a delegacia mais próxima. O cartão de 
crédito, já foi cancelado e as folhas de cheque foram sustadas.

Beronha tinha mandado e é preso
Foi cumprido um mandado de prisão em Faxinal, no dia 16 de 

agosto, no Jardim São Pedro. João Antônio de Souza, o conhecido 
João Beronha. Esse rapaz que andava constantemente pelas ruas 
de Faxinal pedindo dinheiro à pessoas que transitavam pelo centro,  
na verdade, tem mandado de prisão em Arapongas e passagens 
por furto. Ele foi levado e para a Delegacia de Polícia de Faxinal. 

Furto de centrifuga em Faxinal
Em Faxinal, no Jardim Los Angeles, uma mulher ligou para 

a PM, por volta das 11:55 horas, de 16 de agosto, e contou que 
estava dentro da sua residência, quando saiu para a parte dos 
fundos e não avistou mais a sua Centrífuga Muller que estava 
usando naquele momento. Vizinhos disseram que foram três 
indivíduos, cujos apelidos foram repassados a equipe da PM. 
Informaram também que eles estavam transitando pela rua, 
momentos antes do furto. Além da máquina, todas as roupas que 
eram secadas em seu interior, também foram furtadas.

Prisão e menor com droga
Foi cumprido um mandado de prisão em Faxinal, no dia 16 

de agosto, no Jardim São Pedro. O detido, de nome João A. S., 
foi percebido no endereço, e como o mesmo tinha o mandado 
em aberto, foi levado para a Delegacia. Ainda em Faxinal, uma 
menor, de 15 anos, foi localizada na conhecida Pracinha, no dia 
16 de agosto.  A Pm visualizou duas pessoas do sexo feminino, 
em atitude suspeita. Ao dar voz de abordagem, se constatou 
que era duas meninas, uma delas com um cigarro de maconha.

Mais um furto a residência em Faxinal
Em Faxinal, acorreu um furto no dia 17 de agosto, às 19h30min, 

na Rua Eugenio Bastiani. A PM foi avisada por um morador, que 
informou ter saído de casa no início da noite e ao retornar às 
21h40min, verifi cou que a porta da sala estava arrombada. Do 
local, foram furtados: uma TV 42 polegadas; controle da Sky; R$ 

os soldados, Ivan e Dario, foram para o local, em seguida foi 
acionada a Polícia Rodoviária do Porto Ubá. Uma ambulância 
do Hospital Municipal socorreu rapidamente a vítima, que apesar 
de várias ferimentos, estava consciente.

PM recolhe moto abandonada em Rio Branco
Durante diligências referentes ao boletim 2017/944324, a 

equipe da PM de Rio Branco do Ivaí, avistou uma moto abandonada 
de cor azul, sem placas e foi contatado que o chassi estava 
suprimido (provável veiculo oriundo de leilão), fora checado o 
número do motor (162fmjha058602) via aplicativo de investigação 
e via Copom porém  não foi encontrado nenhum registro, a 
equipe decidiu recolher a motocicleta. Durante a averiguação, 
estando próximos dois elementos identifi cados pela equipe, 
foram abordados, passaram por revista pessoal, foi checado via 
sistema e diante a não constatação de ilícitos, foram informados 
de abordagem de rotina e liberados.
Insegurança quanto possível ataque a banco em Rosário 

do Ivaí
A cidade de Rosário do Ivaí vive assustada com ataques 

promovidos por quadrilhas fortemente armadas, contra agências 
bancárias. E não é para menos, em Abril, de 2017, bandidos 
invadiram a cidade e fi zeram reféns. A situação foi tão tensa que 
a mãe do gerente do Bradesco, a saudosa Ana Alice, morreu 
vítima de infarto. Outras situações inéditas foram vividas pela 
cidade, como em novembro de 2015, quando os quadrilheiros, 
além de explodir o prédio do Bradesco, invadiram uma festa de 
casamento, fazendo os convidados reféns. E neste dia 17 de 
agosto, de 2017, quinta-feira, uma situação suspeita está sendo 
investigada. Por volta das 15:30 horas, na Rua Cornélio Procópio 
(Banco Bradesco), uma mulher foi até o vigilante bancários e fez 
perguntas, querendo saber se após a última explosão, a agência 
já estava funcionando. Temendo uma futura ação criminosa, a 
Polícia foi avisada. "O guarda informou que era realmente um casal 
desconhecido e que estavam em um veiculo Renault/Sendero 
de cor prata com placas de Curitiba. A mulher desceu do carro, 
foi até a porta do banco e chamou o vigilante, fez a pergunta, e 
depois entrou no carro, tomando rumo ignorado. O comando da 
6ª Companhia de Ivaiporã fechou o cerco em toda região, mas 
o carro suspeito não foi encontrado", informou o boletim da PM. 
Ainda segundo a Polícia, qualquer situação suspeita, dever ser 
comunicada pelo 190 ou delegacia mais próxima.

Veículo capota entre Faxinal e Mauá da Serra 
Uma mulher de nome Regiane Raineri, de 39 anos, que dirigia 

um veículo Fiat Uno, com placas de Mauá da Serra, capotou 
na Rodovia PR 272, entre Faxinal e Mauá da Serra. Segundo 
informações, o acidente aconteceu no fi nal da tarde de segunda-
feira, dia 14 de agosto, de 2017. Acionada, a Polícia Rodoviária 
do Porto Ubá, em Lidianópolis, enviou patrulheiros ao local para 
registrar o ocorrido, mas não houve feridos. A condutora era a 
única ocupando o carro e saiu praticamente ilesa. 

Ação em bar resulta em três detidos
Em Faxinal, a equipe da Rotam e Polícia Militar, realizaram 

abordagens em um bar na Rua Eugênio Bastiane com a Rua Dos 
Dominicanos, na noite de 18 de agosto. No local foram detidas 
três pessoas: Uma mulher de nome Marinalda dos Santos, de 33 
anos, por desacato; um homem de 48 anos, de nome Ribamar 
Francisco da Silva, que tinha mandado de prisão pelo Estado 
do Rio Grande do Norte; e Ademir Dias dos Santos, de 37 anos, 
com mandado de prisão expedido por Ortigueira. A mulher negou 
que tenha promovido desacato, Ribamar disse que seu caso de 
agressão já foi resolvido e Ademir, relatou que nunca cometeu 
crimes e que sua ordem de prisão é apenas referente a uma 
pensão alimentícia.
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A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) 
decidiu na terça-feira (15) retirar do juiz Sérgio Moro, que conduz 
a Operação Lava Jato no Paraná, os depoimentos prestados 
por executivos da JBS que citam o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e o ex-ministro Guido Mantega. Com isso, as 
informações prestadas na delação premiada pelo dono da 
empresa, Joesley Batista, e por um de seus diretores, Ricardo 
Saud, fi carão somente na Justiça Federal em Brasília, com o 
juiz federal Ricardo Leite. Na delação, executivos contaram 
sobre depósitos de US$ 150 milhões em favor de Lula e Dilma 
Rousseff em contas no exterior, em contrapartida a aportes do 
BNDES na empresa intermediados por Mantega. Segundo o 
ministro do STF Edson Fachin, responsável pela validação do 
acordo de delação, o conteúdo dos depoimentos tinha fatos 
relacionados a investigações conduzidas por Moro e outros a 
cargo de Ricardo Leite. Na análise dos pedidos, os ministros 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski 
entenderam que o envio do material para dois juízes poderia 
trazer insegurança jurídica, pela indefi nição de quem poderia 
julgar o ex-presidente e o ex-ministro.

STF tira de Moro depoimentos da JBS que 
citam Lula e Mantega

Fugindo da justiça verdadeira!

Em ação inédita, as prefeituras, de Rosário do Ivaí e 
Ortigueira, se unem em prol da população. A ação visa à 
construção em conjunto, de uma ponte que venha benefi ciar 
os dois municípios, unindo a comunidade local, juntamente 
com a administração pública para a execução de um projeto 
sonhado à anos. O Prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, juntamente 
com Altair Campos Souza, representando a prefeita Lourdes 
Banach, estiveram no local, para averiguar 'in loco' a região e 
estudarem a melhor forma de proceder com a execução, que 
será feita em parceria com a comunidade local e terá apoio 
incondicional da Klabin, que esteve representada pelo Jurandir, 
que manifestou seu interesse em colaborar com as execuções 
da obra. Vale salientar o esforço do Senhor Sidinei Lima, que 
não mediu esforços para esse encontro, que contou com a 
presença de representantes de ambas as prefeituras, bem 
como, de moradores da região que fi caram satisfeitos com o 
que viram. “Esse é o início de uma parceria que tem tudo para 
dar certo, com um pensamento voltado a atender os moradores 
da região, onde quem ganha é o povo" - ressaltou o prefeito 
Kuroda. - Assessoria de Imprensa

Rosário do Ivaí e Ortigueira se unem para 
executar obra

O presidente nacional do PMDB, Romero Jucá (RR), afi rmou 
na quarta-feira, 16, que encaminhou um ofício ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para mudar o nome da legenda para 
MDB (Movimento Democrático Brasileiro), como era durante o 
regime militar. A alteração, que tem o aval do presidente Michel 
Temer, deve ser concretizada em 27 de setembro, durante a 
convenção nacional do partido. Jucá nega que a mudança do 
nome seja uma tentativa de “esconder” a sigla atrás de uma 
nova marca, já que a cúpula da legenda e o próprio Temer tem 
sido alvo de diversas denúncias relacionadas a escândalos de 
corrupção, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato. 
“Nós estamos querendo colocar o partido de acordo com o que 
tem de mais moderno no mundo hoje. Os novos partidos não 
são registrados como partido. Também estamos resgatando 
essa questão histórica, a nossa memória. Nós não queremos ser 
um partido, queremos ser uma força política. Queremos ganhar 
as ruas com uma nova programação”, disse. O MDB foi criado 
em 1966, para fazer oposição à Aliança Renovadora Nacional 
(Arena), partido que dava sustentação à ditadura militar. O fi m 
do bipartidarismo, em 1979, levou à reorganização do quadro 
partidário e fez o MDB virar PMDB.

PMDB vai voltar a se chamar MDB
Se fosse um partido sério você seria o 1º fora! 

No dia 11 de agosto de 2017, ocorreu o 1º Seminário de 
Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação 
(PME). A Secretaria Educação de Rosário do Ivaí reuniu-se com 
as Secretarias de Educação de Grandes Rios e Rio Branco do 
Ivaí para apresentar os resultados obtidos na área educacional. 
Entre os assuntos debatidos estão: garantir condições para 
efetivação da gestão democrática da educação atrelada a 
critérios técnicos de mérito e desempenho; a consulta pública á 
sociedade escolar na esfera das escolas públicas, antecipando 
recursos, uma ajuda técnica da União e aumentar o investimento 
público em educação pública e dar suporte aos profi ssionais 
do magistério das redes públicas de educação básica, desse 
modo, comparar seu rendimento médio a outros profi ssionais 
com escolaridade semelhante. Além de outras autoridades 
políticas presentes, o Prefeito Kuroda de Rosário do Ivaí, se 
fez presente para prestigiar o evento, demonstrando seu apoio 
incondicional à educação. - Assessoria de Imprensa

 Seminário de Educação em Rosário do Ivaí
Primeiro Seminário de Monitoramento e 

Avaliação dos Planos de avaliações municipais 
de educação (PME) 

Se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva teria 32% das intenções de voto e 
certamente iria para o 2º turno. É o que mostra a pesquisa 
do DataPoder 360 realizada entre os dias 12 a 14 de agosto 
com 2.088 pessoas em 197 cidades brasileiras. A margem de 
erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. De 
acordo com a sondagem, o deputado federal Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ) aparece em segundo lugar com 25% das intenções 
de voto e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), 
em terceiro, com 4%, soma de brancos, nulos ou indecisos 
dispara e chega a 33%. Vale lembrar que na última pesquisa 
realizada pelo DataPoder 360, dias antes de o juiz Sergio Moro 
ter condenado o ex-presidente a 9 anos e seis meses de prisão 
no caso do tríplex do Guarujá, Lula tinha 26% das intenções 
de voto. No segundo cenário analisado, sem Lula na disputa, 
Bolsonaro (PSC) lidera isolado com 27% contra 9% de Alckmin 
(PSDB) e 8% de Ciro Gomes (PDT). A ex-senadora Marina Silva 
(Rede) aparece em quarto lugar, com 8%, e o ex-prefeito de 
São Paulo em último, com apenas 3% das intenções de voto. 
Os votos brancos, nulos ou indecisos somaram 45%. Em um 
terceiro cenário, que teria o prefeito de São Paulo, João Doria, 
como candidato do PSDB, Bolsonaro fi ca estável com 25%. 
Na sequência, o tucano aparece em segundo lugar, com 12%, 
e Ciro Gomes em terceiro, com 9%. O percentual de votos 
brancos, nulos ou indecisos é de 44%.

Lula aumenta liderança para disputa em 
2018

Meu Deus! Só Jesus na causa!

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep começou na 
quinta-feira (17) para os trabalhadores nascidos em agosto. O 
abono pode chegar ao valor de um salário mínimo (937 reais), 
dependendo do período trabalhado em 2016, ano-base do 
calendário de pagamento. Aqueles com direito ao benefício do 
ano-base 2015, mas que não fi zeram o saque, também podem 
retirar o dinheiro desde a primeira fase, que começou no dia 27 
de julho. Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado 
com carteira assinada ao menos 30 dias durante 2016, sendo 
eles consecutivos ou não, e ter recebido remuneração mensal 
média de até dois salários mínimos (1760 reais) durante o 
ano-base. Também é preciso estar cadastrado no PIS há 
pelo menos cinco anos e o empregador deve ter informado 
seus dados corretamente na Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS). Quem não sacar o benefício até o prazo fi nal 
perderá o dinheiro, ele será devolvido ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT).

Abono do PIS já começou para nascidos em 
agosto
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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)

Jantar na casa do 
prefeito Kuroda, 

de Rosário do Ivaí, 
com a presença da 

diretora técnica do 
PR Turismo, Deise 

Bezerra. Boa comida e 
bom papo, ao som do 
cantor Tony Celso 

flashes do ferra bode 
em faxinal

Flashe do Seminário do Turismo em Rosário do Ivaí

RUA SANTOS DUMOND, Nº: 630 - FAXINAL - PARANÁ
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ROSÁRIO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ

O Departamento de tributação do Município de Rosário do Ivaí comunica 
aos contribuintes que estão com seus tributos em atraso ou em dívida ativa 
, que compareça junto ao departamento de tributos para a regularização 
ou o parcelamento de seus débitos, o não comparecimento implicará em 
cobrança judicial conforme Lei de responsabilidade fiscal.

Com os recursos dos Tributos recebidos a Prefeitura poderá estar 
investindo na melhoria e conservação da cidade, e em serviços como 
saúde, educação, transportes e Lazer. 

Aqui o dinheiro público é tratado com respeito.

O pequeno Samuel de Oliveira de niver em Borró. 
Parabéns!! 

Luiz Carlos Senes, de niver em Borró. Parabéns!!  

Valdeci Santos de niver em grandes Rios. Parabéns!! José Guilherme, de níver em Grandes Rios. Parabéns!! 
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Turini questi ona governo sobre aumento de 
crimes com violência

O crescimento do número de crimes com uso de violência 
em Londrina região, levou o deputado estadual Tercilio Turini a 
encaminhar pedido de informações à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Administração Penitenciária, para saber 
quais ações vêm sendo adotadas pelas autoridades policiais 
para prevenir e coibir as ocorrências. “O questi onamento 
refl ete a preocupação dos londrinenses e cidadãos da 
região do Vale do Ivaí, quanto à insegurança e também 
reforça o alerta sobre situações que colocam em risco a 
vida das pessoas”, destacou o deputado. Turini relatou duas 
estatí sti cas divulgadas recentemente: Londrina já ati ngiu a 
marca dos 100 assassinatos neste ano, superando em 40% os 
números registrados no mesmo período de 2016, conforme 
levantamento do jornal Nosso Dia; e o aumento de 88% nos 
furtos e roubos de veículos no primeiro trimestre, passando 
de 470 para 884 ocorrências comparando-se 2016 a 2017, 
como informou a Folha de Londrina. No pedido de informações 
à Secretaria de Segurança, o deputado estadual pergunta 
também quais os moti vos que provocaram o crescimento 
dos assassinatos e dos furtos e roubos de veículos. “É um 
cenário que amedronta a população”, afi rma Tercilio Turini. 
“Não temos estatí sti cas, mas segundo informações, a situação 
em Faxinal e demais cidades do Vale do Ivaí, não é diferente 
e precisamos de medidas imediatas das autoridades do setor, 
para que, quem paga pela segurança, que é o cidadão, tenha 
retorno dos impostos abusivos e pagos com muito suor”, 
disse Turini.

Infraero precisa explicar demora na 
modernização do Aeroporto

A Infraero precisa explicar os moti vos de tanta demora na 
conclusão das obras de ampliação da pista, modernização do 
terminal de passageiros e instalação dos equipamentos para 
auxiliar pousos e decolagens no Aeroporto Governador José 
Richa. É uma situação que se arrasta ano a ano, prejudicando 
a região de Londrina que perde competi ti vidade por falta 
de infraestrutura adequada para receber investi mentos 
empresariais, fortalecer o turismo de eventos e movimentar 
a economia. É a argumentação do deputado estadual 
Tercilio Turini no pedido de informações encaminhado pela 
Assembleia Legislati va do Paraná ao presidente da Infraero, 
Antonio Claret de Oliveira. “A Prefeitura de Londrina e o 
Governo do Paraná já desapropriaram a maior parte dos 
terrenos, prati camente desimpedindo entraves”, ressalta o 
parlamentar, que solicita o cronograma de conclusão das obras 
e demais melhorias. Tercilio quer saber também se a Infraero 
dispõe de recursos para fi nalizar o plano de modernização e 
questi ona: “O Aeroporto de Londrina é superavitário? Qual 
o resultado anual dos últi mos cinco anos? A Infraero tem 
interesse em colocar o Aeroporto de Londrina no programa 
de privati zação de terminais regionais?” O deputado destaca 
a importância do Aeroporto, o principal do Norte do Paraná 
que atende ainda ao Norte Pioneiro, Vale do Ivaí e Sul de São 
Paulo. “Apesar de toda relevância, a comunidade aguarda há 
décadas pela ampliação da pista e instalação do aparelho 
ILS. As reivindicações de autoridades municipais e lideranças 
empresariais são constantes. Mesmo assim, sempre aparece 
algum obstáculo”, afi rma.

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.

Alerta ambiental
 Viveiros municipais devem eliminar e deixar de produzir plantas exóticas invasoras em cidades 

do Vale do Ivaí e outras regiões
A Coordenação Regional da Bacia Hidrográfi ca do Alto Ivaí emitiu recomendação 

administrativa na quarta-feira, 16 de agosto, aos prefeitos dos 45 municípios que integram 
a bacia e ao Instituto Ambiental do Paraná (na fi gura de seu diretor-presidente) para 
que os viveiros municipais deixem de produzir, cultivar, doar ou comercializar espécies 
exóticas invasoras. No mesmo documento, é recomendado que sejam eliminadas mudas 
eventualmente existentes em estoque. A recomendação administrativa considera o artigo 
5º da Portaria IAP nº 059/2150, que proíbe a produção de mudas de espécies exóticas 
invasoras nos viveiros do IAP e em outros a ele conveniados. Cita também procedimento 

administrativo instaurado pela própria Coordenação Regional (sob número 0024.17.001021-9), que coordena e acompanha os viveiros 
municipais e regionais dos municípios que compõem a Bacia Hidrográfi ca do Alto Ivaí quanto ao cumprimento da legislação que 
proíbe a produção, cultivo, doação e comércio de espécies vegetais consideradas exóticas invasoras. Leva em conta ainda parecer 
técnico que orienta os municípios a elaborarem plano para erradicação e substituição gradual das árvores consideradas exóticas 
invasoras instaladas na arborização urbana e em logradouros públicos. O mesmo parecer recomenda que os viveiros que possuírem 
mudas de espécies listadas como exóticas invasoras parem a produção e ainda que sejam exterminadas as mudas existentes. A 
Coordenação Regional fi xou prazo de 30 dias, a contar do recebimento da recomendação administrativa, para que as autoridades 
citadas apresentem relatório das providências adotadas para o cumprimento da recomendação. Integram a Bacia Hidrográfi ca do Alto 
Ivaí. Alguns municípios da região recomendados: Kaloré; Marumbi; Faxinal; Borrazópolis; Cruzmaltina; Grandes Rios; Rio Branco do 
Ivaí; Rosário do Ivaí; Mauá da Serra.

O Congresso não está empenhado com a verdadeira reforma política
É vero!

O juiz Sergio Moro disse na terça-feira (15) que o Congresso não está empenhado 
em tocar uma verdadeira reforma política. A crítica veio no dia em que a Câmara dos 
Deputados pode começar a votar as regras para repartir um novo fundo público que 
distribuiria R$ 3,6 bilhões entre partidos e candidatos. Um dos protagonistas da Operação 
Lava Jato, o magistrado elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal em proibir 
doações empresariais. Mas ponderou se não era o caso de fl exibilizar o veto. "Poderia 
se pensar em restabelecê-las, desde que, com limites muito rígidos”, disse o principal 

convidado do Mitos & Fatos, fórum sobre a justiça brasileira organizado pela Jovem Pan em um hotel nos Jardins paulistanos. “Impor 
limites baixos (R$ 100 mil), para que assim, um candidato não se sinta um devedor de quem colaborou com sua campanha, poderia 
ser uma solução”, afi rmou. Moro reconheceu como "anomalias" empresas que tinham grandes contratos com o poder público injetando 
dinheiro em campanhas. Casos ainda mais grotescos, segundo o juiz, quando elas aportavam verba em todo o espectro político, como 
se fosse uma espécie de contrato-seguro. Ou seja, uma forma de fi car bem com todo mundo, não importa quem ganhasse o pleito.
Mas a "democracia de massa tem algum custo, e talvez a doação de pessoas físicas não seja sufi ciente", disse Moro. "Até tenho 
simpatia pelo fi nanciamento público, mas não necessariamente pelo fi nanciamento público exclusivo." A grande questão, segundo o 
juiz, é como o fundo bilionário vai ser distribuído. "Há uma tendência de quem está dentro do sistema queira continuar dentro e queira 
deixar fora quem está fora. O fi nanciamento público, por bem intencionado que seja, tem quem ser muito bem pensado para evitar 
esse tipo de problema." "Aqui vai uma crítica, com muito respeito ao nosso Parlamento", afi rmou, e então desferiu o ataque. "Esta 
reforma política não é uma verdadeira reforma política. Tem que pensar de uma maneira diferente para enfrentar esse problema."

O dia em que o STF deu um basta nos super salários
Essa é honesta! Tamo junto! Antes tarde do que...

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, decidiu tomar 
medidas sobre as remunerações no Judiciário após receber pelo WhatsApp mensagem 
do colega Gilmar Mendes sobre o pagamento de R$ 500 mil a um juiz de Mato Grosso, 
no contracheque de julho. A notícia havia sido divulgada pela Coluna do Estadão. Cinco 
dias antes, por causa da crise fi scal, os ministros do Supremo concordaram, por oito 
votos a três, em não conceder a si mesmos, reajuste salarial em 2018. Como explicar, 
então, que um juiz de primeira instância receberá 15 vez mais do que eles, a maior 

parte em indenização? Na reunião administrativa, os altos salários pagos a juízes de São Paulo já haviam chamado a atenção dos 
ministros. Gilmar levou uma tabela que mostrou pagamentos de R$ 70 mil, R$ 80 mil a cerca de 300 magistrados. Quem participou 
diz que isso ajudou a defi nir o placar contra o reajuste dos ministros. Segundo relatos, Ricardo Lewandowski chegou a defender o 
desligamento do ar-condicionado do Supremo para que a economia de recursos pudesse bancar o reajuste, mas conseguiu apenas 
chocar ainda mais os colegas. O salário também foi tema de conversa entre a presidente do Supremo e o presidente Michel Temer. 
Já no elevador de saída de um evento na Advocacia-Geral da União (AGU), Temer disse que não encaminharia pedido de reajuste 
para o Congresso. Foi avisado ali de que, da parte do Supremo, não precisaria se preocupar com isso. Na quarta-feira, 16, diante da 
repercussão do caso envolvendo o “juiz de meio milhão”, a presidente do STF convocou o corregedor nacional de Justiça, ministro 
João Otávio de Noronha, para uma reunião a portas fechadas. Os dois decidiram tomar uma medida mais enérgica. O ato assinado 
por Cármen Lúcia na quinta-feira, 17, contudo, deixou até o corregedor surpreso. Em uma canetada, ela determinou que todos os 
tribunais de Justiça encaminhem as folhas salariais para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) até cinco dias após os pagamentos, 
a portaria foi publicada na sexta-feira, 18. Hoje, cada tribunal informa como quer o dado em sua página na internet, o que difi culta a 
consulta. Quem busca a informação precisa registrar nome, CPF e é avisado de que o IP do computador “fi cará registrado no sistema”.
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e a
Ao meu amigo

Se eu morrer antes de você, faça-me um favor: Chore o 
quanto quiser, mas não brigue comigo. Se não quiser chorar, 
não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver 
vontade de rir, ria. Se os amigos contarem algum fato a meu 
respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem 
demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, me 
defenda. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, 
mostre que eu tinha virtudes, mas estava longe de ser o santo 
que imaginam. Se lhe disserem que cometi muitos erros, 
mostre que eu talvez tenha errado muitas vezes, mas que 
passei a vida inteira tentando acertar. E se tiver vontade de 
escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase: 
“Foi meu amigo, acreditou em mim e sempre me quis por 
perto.”

Se então derramar uma lágrima, eu não estarei presente 
para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no 
meu lugar. Gostaria de dizer para você que viva como quem 
sabe que vai morrer um dia, e que morra como quem soube 
viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais 
perto da gente, e se inaugura aqui mesmo o seu começo. 
Mas, se eu morrer antes de você, creio que não vou estranhar 
o céu, pois ser seu amigo, já é um pedaço dele.

Valorizemos sempre os amigos que conquistamos durante 
a jornada terrestre. São eles que perfumam e suavizam 
nossos dias e preenchem nossa vida com as mais belas 
lembranças. Alguns são como verdadeiros irmãos. Caminham 
ao nosso lado nos dando a certeza de que podemos buscá-
los, a qualquer momento, porque sempre estarão prontos a 
nos amparar. Ofereçamos também a nossa lealdade. Sejamos 
aquele que se preocupa verdadeiramente com o outro, que 
doa seu tempo, que oferta compreensão e acolhimento. 
Por vezes guardamos a impressão de que os encontros 
com essas pessoas especiais são na verdade reencontros, 
que foram anteriormente combinados entre as almas para 
acontecer no momento certo, superando tempo e espaço. 
Essa sensação ocorre quando acabamos de conhecer 
alguém e logo detectamos uma grande afi nidade. Também 
uma intensa alegria em estar próximo. Mas, é possível que 
nos decepcionemos com esses companheiros, em algum 
momento. É compreensível, pois somos todos falíveis. 
Nesses casos, procuremos não guardar rancor. Recordemos 
que foi um amigo que acusou Jesus e que outro O negou. 
Alguns O abandonaram e atribuíram-Lhe a responsabilidade 
pelas dores que passaram a experimentar. E, mesmo assim, 
Jesus não os censurou e nem os abandonou. Por amá-los 
em abundância, os buscou novamente e os conduziu de 
volta ao reino de Deus. Por fi m, não fi quemos tristes quando 
chegar a hora de nos despedirmos dessas pessoas queridas. 
A despedida é necessária antes de podermos nos encontrar 
outra vez. E, nos encontrar de novo, depois de momentos ou 
de vidas, é certo para os que são amigos.

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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Temer diz a aliados que espera revisão das delações após saída de Janot
Já ta armando!

O presidente Michel Temer revelou aos seus aliados que 
espera que as delações nas quais foi citado, sejam revistas após 
o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deixar o cargo. 
Como revelado pela jornalista Andréia Sadi no G1, a prioridade 
seria para a delação do empresário Joesley Batista, da JBS, 
que entregou aos procuradores a gravação de uma conversa 
com o presidente em que ambos discutiam estratégias para 
convencer o deputado cassado Eduardo Cunha a não delatar. A 
revelação desse conteúdo, em maio deste ano, causou a maior 
crise política do governo de Temer. Ainda segundo o texto, o 
presidente espera encontrar um ambiente menos hostil a ele na 
Procuradoria-Geral da República (PGR) após a saída de Janot. 
Temer, inclusive, já pediu ao seu advogado Antonio Claudio 
Mariz que reúna material para contestar a delação da JBS, mas 

deve aguardar a substituição do adversário para dar entrada no 
processo. O peemedebista cogita usar a gravação da mulher 
de Joesley, Ticiana Villas Boas, revelada pela GloboNews, para 
solicitar a revisão da delação. Na conversa, Ticiana desmente 
o conteúdo do áudio anterior. A propina seria para o deputado 
Fabio Faria (PSD-RN). O problema dessa estratégia seria que 
a defesa de Faria já confi rmou a existência de um jantar entre 
os nomes citados. Joesley também deve complementar a sua 
delação dizendo que as esposas não estavam presentes no 
momento em que a propina foi negociada. O novo depoimento 
do empresário está previsto para o começo de setembro. Janot 
deixa o cargo no dia 17 do mesmo mês, quando será substituído 
por Raquel Dodge.

O mercado pet consolida seu espaço
Em ascensão mesmo na crise, mercado ligado aos animais de estimação enaltece produtos Centagro

É como se a crise que abalou a economia brasileira nos 
últimos anos nem tivesse existido para uma fatia importante 
da geração de renda e negócios. No ano passado, em plena 
recessão, o mercado ligado aos animais de estimação 
apresentou notáveis resultados: cresceu 5%, movimentando, 
ao todo, aproximadamente R$ 19 bilhões. Com isso, renda 
e empregos formais foram gerados. Contudo, não se trata 
apenas de resultados econômicos positivos em um cenário de 
retração. O mercado pet consolida seu espaço com inovação e 
criatividade. Uma destas inovadoras é a Centagro, companhia 
100% nacional, tendo à frente empresário da região de Marília. 
O diretor José Arantes Júnior é de Palmital e ressaltou que a 

Centagro mantém a expertise e o foco no desenvolvimento, 
produção e comercialização de produtos para animais de 
companhia. Os produtos da Centagro estão disponíveis nas 
linhas Xandog – ectoparasiticidas – Centogrovet – medicamentos 
– e Pet Smack – medicamentos. Atualmente, conforme dados 
do IBGE, existem no Brasil mais de 130 milhões de animais 
de estimação, sendo a maioria cães – mais de 50 milhões de 
animais. Fundada em 1987, a Centagro nasceu do princípio 
de oferecer ao mercado veterinário produtos diferenciados, 
efi cazes e de alta qualidade, mantendo a competitividade e 
acessibilidade. A companhia busca constantemente a inovação, 
não apenas em produtos, mas em serviços.

Lula cita alternativas para 2018
Só Jesus na causa e um não nas urnas!

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu na sexta-
feira, 18, a possibilidade de ser impedido de disputar a eleição 
do ano que vem e listou possíveis substitutos. Em longa 
entrevista ao jornalista Mario Kertész, da Rádio Metrópole, de 
Salvador, o petista admitiu que o golpe não fecha sem a sua 
interdição eleitoral e citou o ex-governador da Bahia Jaques 

Wagner, os governadores petistas de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel, da Bahia, Rui Costa, do Ceará, Camilo Santana, e 
do Piauí, Wellington Dias, como possíveis substitutos caso 
seja condenado em segunda instância e impedido de disputar 
o pleito de 2018.

Candidatos fazem caravanas pelo País apesar da crise
Nóis paga! Dinheiro de trouxa...

A crise política que domina a agenda em Brasília e 
as incertezas da reforma política em discussão e suas 
consequências para a disputa do ano que vem não impedem 
os presidenciáveis a dar a largada em suas (pré) campanhas 
no segundo semestre. Como costuma acontecer em anos que 
antecedem eleições gerais, o calendário eleitoral se impôs 
no mês de agosto. No ranking de milhagens, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador do Ceará e 
ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o prefeito de São Paulo, 
João Doria (PSDB), despontam na frente. Doria, que tenta se 
fi rmar como antagonista do PT, vai passar por 9 cidades em 
8 Estados em quatro semanas. Quando questionado sobre a 
razão dos deslocamentos, o prefeito costuma dizer que São 
Paulo “é uma cidade brasileira” e que todos os custos são 
pagos por ele, que viaja em seu próprio avião. Só entre junho 
e agosto, o tucano recebeu 37 convites para eventos fora do 
Estado. Disse ter aceitado os que mais se conectavam com 
sua estratégia. As viagens selecionadas para agosto indicam 
uma tentativa de ganhar terreno no Nordeste, reduto histórico 
petista. Mesmo ameaçado de ser impedido de concorrer caso 
seja condenado em segunda instância no caso do triplex do 
Guarujá (SP), Lula vai percorrer, em 18 dias, 25 cidades em 9 
Estados com um discurso com críticas às reformas do governo 
Michel Temer, contra o que chama de golpe e em defesa de 
uma agenda que remonta às origens do PT. Condenado na 

Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão, o petista recorre à 
estratégia das caravanas, usada pela primeira vez em 1993 
e repetida em 2001, tanto para fazer sua defesa quanto para 
amarrar alianças, capitalizar as realizações de seus governos 
e apresentar propostas para a campanha de 2018. Ciro Gomes 
é outro presidenciável que intensifi cou a agenda no segundo 
semestre. Tem feito palestras, reuniões com integrantes do PDT 
e dado entrevistas de norte a sul. Embora tenha dito ao jornal 
espanhol El País que gostaria de disputar a eleição de 2018 
tendo o ex-prefeito petista Fernando Haddad como vice, sua 
assessoria diz que o objetivo das viagens não é eleitoral. O PT, 
por sua vez, colocou Haddad para rodar o País. “Haddad está se 
movimentando para retomar o projeto de educação da segunda 
gestão de Lula. E fi car no banco e reserva. Se não der para 
jogar a partida principal, entra no segundo tempo”, disse uma 
pessoa próxima. Aliados consideram que passou da hora de a 
ex-ministra Marina Silva (Rede) ter uma agenda presidenciável 
e colocar a campanha na rua. Mesmo na Rede está claro que 
é impossível contar apenas com o recall da eleição de 2014 e 
que o tempo será decisivo para as pretensões do partido. Já 
o deputado Jair Bolsonaro (PSC-SP) queimou a largada. No 
primeiro trimestre, esteve em Minas, Paraíba e São Paulo. Na 
ocasião, foi acusado de usar a cota parlamentar para custear 
viagens de caráter eleitoral, o que foi negado pela assessoria 
do parlamentar.
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MPF diz que Joesley escondeu crimes no BNDES
Investidor do Temer! 

O Ministério Público Federal (MPF) considera que o empresário Joesley Batista e executivos 
da J&F não confessaram, em suas delações premiadas, crimes na liberação de recursos ao grupo 
pelo BNDES, e deve processá-los nas esferas penal e cível e exigir o ressarcimento de ao menos 
1 bilhão de reais, afi rmou uma fonte familiarizada com as investigações. Joesley e executivos do 
grupo fi rmaram acordo de colaboração premiada em maio com a Procuradoria-Geral da República 
(PGR), que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e conseguiram uma imunidade 
penal, blindagem para não serem processados criminalmente. Contudo, o procurador da República 
Ivan Marx, do Distrito Federal, decidiu manter as investigações que já vinha conduzindo desde 
2014 sobre as operações envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). A avaliação feita pelo procurador é que, no acordo fi rmado com a PGR, o grupo omitiu 
crimes nas operações com o banco de fomento, e essa conduta não estaria acobertada pela 
imunidade do acordo de colaboração. O representante do MPF que tem autonomia funcional para 
atuar, considera que o acordo é contestável e deverá denunciar criminalmente executivos do grupo 
ao fi nal das apurações, mesmo com a blindagem. Ivan Marx conduz as investigações da operação 
Bullish, que, às vésperas do acordo de delação de executivos da J&F com a PGR, defl agrou uma 
fase para apurar as transações do grupo com o BNDES. A Bullish estimou um prejuízo com as 
operações em ao menos 1 bilhão de reais, podendo chegar a até 8 bilhões de reais o suposto 
favorecimento indevido com as transações feitas entre 2007 e 2011, conforme uma auditoria realizada 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e uma perícia feita pela Polícia Federal. Na ocasião, a 
operação defl agrada investigava crimes de gestão fraudulenta de instituição fi nanceira, corrupção 
passiva e ativa e associação criminosa.

Procurador critica Raquel Dodge por reunião com Temer
Essa é da tiurma!

O procurador da República Carlos Fernando Lima afi rmou que a nova procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, que substituirá Rodrigo Janot em 18 de setembro, precica se explicar 
e será cobrada pelas consequências de seu encontro com o presidente Michel Temer (PMDB) no 
Palácio do Jaburu. A reunião ocorreu no último dia 8, às 22 horas, e não constava na agenda do 
presidente. “Encontros fora da agenda não são ideais para nenhum funcionário público”, disse Lima, 
que veio a São Paulo dar uma palestra em um evento sobre compliance. O procurador lembrou que 
a força-tarefa da Lava Jato também recebeu um convite para encontrar Temer no dia da votação 
do impeachment de Dilma Rousseff (PT) e que, na ocasião, a equipe decidiu recusá-lo. “Não há 
como fugir da responsabilização perante a sociedade”, afi rmou.

Rodrigo Maia sugere nome do pai para o governo do Rio
Tenho medo desse também!

 César Maia fi ca aí com muita humildade, iniciou o fi lho, Rodrigo, presidente da Câmara e estrela 
do encontro partidário do DEM do Rio na sexta-feira, ao sugerir o nome do pai para governador. 
“Mas quando explodiu a crise do presidente Michel Temer, quem controlou a vontade de alguns 
do Democratas de sair do governo e, consequentemente, ajudou a decisão do PSDB de não sair 
do governo foi o César Maia”, completou, para uma plateia de deputados e vereadores do partido. 
No canto da ampla sala da sede DEM, bem mais cheia que nos anos anteriores por causa do 
poder de atração que o partido passou a exercer após a eleição de um dos seus fi liados à chefi a 
do Poder Legislativo, o vereador de 72 anos, ex-prefeito do Rio e padrinho de dezenas de políticos 
do Estado, não mexia um músculo. “A quilômetros de Brasília, César Maia participou ativamente 
desse momento, aconselhando, construindo cenários futuros e a importância de a gente entender 
também que cada coisa tem seu tempo para acontecer”, prosseguiu o fi lho. Em seu discurso, Rodrigo 
indicou o tipo de conselho que recebeu em julho passado, logo após a revelação da informação 
de que o empresário Joesley Batista havia gravado Temer. “Cada um precisa ter, primeiro, a sua 
posição pessoal, de caráter e lealdade, clara e, mais do que isso, responsabilidade com o Brasil”, 
disse. “Qualquer movimento nosso que fosse para assumir a Presidência do Brasil, inviabilizando 
qualquer votação da reforma, estaria atendendo à nossa vontade pessoal e partidária e levando o 
Brasil para uma situação muito ruim”.

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

PM lança edital do concurso para Curso de Formação de Ofi ciais 
No dia 16 de agosto, de 2017, foi aberto o edital para os interessados em ingressar no 

Curso de Formação de Ofi ciais (CFO) da Polícia Militar do Paraná. As inscrições poderão ser 
feitas até às 23h de 14 de setembro pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). O acesso ao edital pode ser feito pelo link http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/
Home. Estão sendo ofertadas 10 vagas para a Polícia Militar. Para participar do concurso, os 
candidatos devem ler atentamente o edital e obedecerem aos pré-requisitos básicos. Após 
aberta, a inscrição deve ser feita pela Internet (www.nc.ufpr.br), mediante o preenchimento 
do formulário de inscrição, e será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição ou 
após a homologação da isenção dessa taxa. O processo seletivo será regulado pela UFPR 
e consistirá de provas que avaliam, além do domínio dos conteúdos das disciplinas do 
ensino médio, as capacidades de articular ideias com clareza, de relacionar e interpretar 
fatos e dados e de raciocinar de maneira lógica. Depois, os candidatos serão submetidos 
às Provas de Habilidades Específi cas (PHE) no âmbito da PMPR e reguladas por edital. 
As PHE, de caráter eliminatório, serão compostas pelas seguintes fases: Investigação 
Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame da Capacidade Física (ECAFI) e Exame de 
Sanidade Física (ESAFI). CFO – O curso de Formação de Ofi ciais (CFO), oferecido pela 
ESO, é disponibilizado todos os anos pela UFPR. As disciplinas fundamentais estão ligadas 
diretamente à vida militar, buscando adaptar os cadetes para o melhor cumprimento da 
sua atividade como policial militar e bombeiro militar. São diversos segmentos do direito, 
uso correto de armas de fogo, psicologia, estatística, educação física, direitos humanos 
e policiamento comunitário, além de técnicas de salvamento e prevenção de incêndios, 
entre outras. Desde o início os alunos fazem estágios administrativos nos quartéis e, ao fi m 
do curso, nas ruas. No último ano de formação, os cadetes fazem estágios operacionais 
supervisionados, nos diversos batalhões do estado e atividades da corporação. O salário 
do cadete do 1º ano do CFO é de R$ 3.213,61.

Temer justifi ca novas metas fi scais por queda da arrecadação e 
recuo da infl ação

Se fosse uma empresa particular seria por incompetência!
O presidente Michel Temer justifi cou na quarta-feira (16) as novas metas fi scais, anunciadas 

na véspera, usando basicamente os mesmos argumentos da equipe econômica ao afi rmar 
que a queda da infl ação resultou numa queda da arrecadação. Em evento em São Paulo, 
Temer disse também que o Congresso mudou drasticamente a proposta do Refi s, o que 
também afetou a arrecadação. Na noite de terça-feira, os ministros da Fazenda, Henrique 
Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, anunciaram a elevação da meta de défi cit 
primário deste ano e de 2018 para 159 bilhões, ante metas anteriores de 139 bilhões de 
reais e de 129 bilhões de reais, respectivamente.

Moro nega pedido de suspensão de interrogatório de Lula
Oc é o cara! Tamo junto!

Moro negou, nesta sexta-feira, um pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para suspender um interrogatório marcado para 13 de setembro na Lava-Jato. 
Lula será ouvido na condição de réu em um processo em que é acusado de receber propina 
da Odebrecht por meio de um terreno que iria abrigar o Instituto Lula e uma cobertura vizinha 
ao apartamento onde mora, em São Bernardo do Campo, no ABC. Em seu despacho, Moro 
escreveu que o pedido, feito pelos advogados na quinta-feira (17), carece de qualquer base 
legal. A defesa de Lula pedia mais prazo para analisar documentos anexados ao processo 
pelo Ministério Público Federal (MPF) sem qualquer indicação de origem. Segundo Moro, 
os advogados podem protocolar requerimentos sobre as provas ao longo do processo. Moro 
também negou acesso da defesa ao sistema “My Web Day”, utilizado pelo Setor de Operações 
Estruturadas da Odebrecht para alimentar e controlar os dados fi nanceiros do pagamento 
de propinas da empresa. Segundo o juiz, o MPF informou que não tem acesso ao sistema. 
“Se o MPF alega que não dispõe da prova pretendida, a afi rmação merece fé”, afi rmou Moro.
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Universidades federais dizem ter verba apenas até setembro
Renegociação de contratos, redução nos cardápios em restaurantes universitários, 

falta de recursos para manutenção, atraso no pagamento de contas. Essa é a 
realidade de algumas universidades federais, que reclamam da falta de verbas e 
do conti ngenciamento de recursos feito pelo governo federal. O presidente da 
Associação Nacional dos Dirigentes das Insti tuições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), Emmanuel Tourinho, diz que os valores de custeio previstos para este ano 
para as universidades não são sufi cientes nem mesmo para as despesas regulares 
com energia, vigilância, limpeza, bolsas para os alunos de baixa renda e serviços de 
manutenção das instalações. “Não será possível manter as insti tuições funcionando 
adequadamente se esse quadro não for rapidamente alterado. Os valores liberados 
até agora só garantem o funcionamento das insti tuições até setembro”, diz. Segundo 
ele, não há recursos para concluir as obras inacabadas, e universidades mais anti gas 
estão com infraestrutura deteriorada por falta de recursos para manutenção. Além 
disso, insti tuições novas estão funcionando em prédios alugados por falta de recursos 
para concluir as suas instalações “É imprescindível recompor imediatamente os 
orçamentos das universidades federais. Estamos falando de um patrimônio dos 
mais valiosos para a sociedade brasileira e que está sendo colocado em risco. O 
prejuízo no longo prazo será incalculável”, diz Tourinho, que também é reitor da 
Universidade Federal do Pará (UFPA). O Ministério da Educação (MEC) anunciou 
um aumento em cinco pontos percentuais no limite de empenho para custeio e 
investi mento de universidades e insti tutos federais. Com o aumento, o limite do 
custeio, que é uti lizado para a manutenção das insti tuições de ensino, passou de 
70% para 75% e o limite de capital, uti lizado para adquirir equipamentos e fazer 
investi mentos, passou de 40% para 45%. Mesmo com a liberação, o presidente da 
Andifes diz que a situação das insti tuições não muda, quanto a sua capacidade de 
honrar compromissos até setembro. “Para 2018, o quadro é também preocupante. 
Não temos ainda a previsão de recursos para investi mento, nem a correção dos 
recursos de custeio”, diz Tourinho.

Líderes defendem mudar proposta da reforma políti ca no Senado
Pago pra ver!

Mesmo com prazo escasso para mudar a legislação eleitoral, a proposta de 
reforma políti ca em discussão na Câmara deverá sofrer mudanças no Senado. Líderes 
de parti dos consultados pelo Estado afi rmam discordar de pontos já aprovados pela 
comissão especial e preveem alterações no texto, o que pode colocar em risco a 
votação antes de outubro, prazo necessário para que as novas regras sejam válidas no 
ano que vem. A adoção do distritão como sistema eleitoral em disputas parlamentares 
e a criação de um fundo com dinheiro público para fi nanciar campanhas são as 
principais polêmicas. Outros pontos, como a adoção de cláusula de desempenho 
para parti dos e o fi m das coligações nas disputas proporcionais, que já passaram 
pelo Senado, têm mais consenso. Embora a discussão da proposta do distritão 
tenha sido precedida por reuniões de presidentes de parti dos com os presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), líderes 
de bancadas como as do PT, PCdoB, PPS, Rede e Podemos afi rmam não haver acordo 
para que a proposta seja aprovada sem alterações no Senado. Caso os senadores 
alterem algum ponto, a proposta terá de passar por nova votação na Câmara. “Não 
tem acordo com o distritão nem com o distrital misto. Vamos lutar contra isso de 
todas as formas. O que estamos defendendo é que se mantenha o sistema atual”, 
afi rmou o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da bancada do parti do na Casa, 
formada por 11 senadores. A proposta aprovada na comissão da Câmara prevê o 
distritão, em que são eleitos os mais votados em cada Estado, como modelo de 
transição e, a parti r de 2022, o sistema distrital misto, em qual o eleitor vota duas 
vezes, uma no candidato e a outra no parti do.

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241
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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
- Terreno12x35 420m² Jardim Santa Helena. 

R$55.000,00.

-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.

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: 

Terreno 150m². Financia-se Valor: 

ValorR$100.000,00.

-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.

- 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: 

ValorR$100.000,00.

- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: Valor 

R$150.000,00.

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 deLaje 

ou forro PVC. 

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. 

Valor R$215.000,00.

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. 

Valor R$120.000,00.

-Casa Jd. Los Angeles – 04 quartos, 

piscina aquecida e coz. planejada. 

R$1.090,00 mensal.

-Casa Jardim São Pedro – 02 quartos. 

Valor R$450,00 mensal.

-Casa Conj. Francisco Fink – 03 quartos. 

Valor R$490,00 mensal.

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


