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Requerimento nº089/2017
Requer ao senhor prefeito municipal que construa um banheiro na Praça de
Ribeirão Bonito, pois no passado tínhamos um banheiro na praça e hoje não
temos mais e a comunidade pede providencias.
Requerimento nº090/2017
Requer ao senhor prefeito municipal que mande patrolar as ruas de Ribeirão
Bonito.
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Políticos: a sujeira da nação
Esse Congresso que ai está não me representa, esses políticos que erroneamente
elegemos, não são sérios, são na grande maioria bandidos, ladrões e assassinos, pois o dinheiro
da educação, da saúde e da segurança, que eles roubam, mata, alija e tira a esperança do povo
brasileiro. São pessoas da pior espécie. Mas não ficamos só ai, o judiciário riquíssimo, que
julga os bandidos e solta, não tem moral pra fazê-lo, pois quem manda é o dinheiro. A exceção
é muito pouca, pois existem poucos “Moro”, pra fazer e dar o exemplo. Ninguém tem direito
a nada, acesso a nada. Fui pagar o meu imposto e pensei, ‘to ajudando a roubalheira”, somos

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA
RENOVAÇÕES E NOVAS HABILITAÇÕES,
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os trouxas que bancam a bandalheira política. Devíamos entrar com uma ação e depositar
nossos impostos em juízo, pois o que pagamos não retorna e bens de serviço, e ainda pagamos
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péssimos funcionários, inclusive a deputaiada que não faz nada e um judiciário submisso. Renan,
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denunciados por Janot, finalmente! Temos ainda, os ex-presidentes, Lula, Dilma, Color, Sarney
(de novo e sempre) e o atual, Temer, todos suspeitos e se Deus quiser, futuros presidiários.
Agora só esperamos que não pare na segunda turma do STF, da qual faz parte Gilmar Mendes (o
amiguinho de bandidos, a vergonha da nação). Essa é a cara do senado e da câmara do Brasil,
suja e emporcalhada, assim como muitas assembléias e câmaras municipais, pelo Brasil afora.
Por tudo isso esse Congresso não me representa e creio que a maioria do povo brasileiro, mas
só teremos merecimento de um Brasil melhor, se na próxima eleição não reelegermos nenhum
desses bandidos travestidos de políticos. Ainda não vi a luz no final do túnel, pois todos que
estão ai não fazem por merecer o meu voto, todos são suspeitos ou incompetentes, pois já
estão na política á muito tempo e são coadjuvantes na roubalheira geral, que quase quebra o
País de maior potencial do Planeta Terra. Vamos aprender a votar nulo ou se Deus, que nos
mande em um nome que espelhe confiança, honestidade e força de trabalho e com um projeto
sério pra um País melhor, mais justo e sem a doença fétida da corrupção. O que causa mais
medo nesses ladrões que estão no poder, é a Internet, as redes sociais, isto ta virando uma
bola de neve, e se continuarmos a nos comunicar e repassar mensagens contra essas figuras
nefastas, essa bola se tornará tão grande que apagará o fogo do posso do inferno em Brasília
e outras cidades do Brasil. Continuo votando no Juiz Moro, basta ele se candidatar!
Tolstoi Mantovani Junior
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LINGUA DE FOGO
Cumadinha da Terra da Ave que Canta, tomou
todas e disse que corta dos dois lados. É a tar da
sapatilha!

revoltados. Com a palavra...
Na Terra do Boi, a cornitude ta mansa, dizem
que a crise deu bicheira no chifre. Agora será a

Tem

funcionários

brabos

com

a

atual

Terra do Boi Mocho!

administração, mas aqueles que trabalham estão

Tem cidade, segundo um cidadão da mídia bem

aprovando esse governo, assim como a população.

informado, que ressurgiu das cinzas. É a Fênix do

Ta 1000 de bom!

Vale! É vero!

Na Terra da Uva moçoilo alegre, diz que

Na Terra da Uva, morena lindia diz que ta a ﬁm

agasaia mesmo e ninguém tem nada com isso. O

do moçoilo, mas ele não enxerga. Eu to de olho

jacó é dele!

aberto!

Dito por um cidadão - Depois de 10 anos o

A farra das diárias foi suspensa em uma cidade

Motocross volta a Faxinal. Basta ter vontade e

da redondeza. Por que será? É o MP trabalhando

trabalhar!

bonito!

Na Terra da Madeira, cumadi diz que ta com o

Dito por um cidadão da capital - Gargamel ta

cumpadi, mas de olho no viajante. Cornitude a vista!

correndo atrás, mas os Smurfs estão fechando a

Tem certos vereadores de uma cidade da região

porta na cara. Esse merece. Pois além de tudo é

que votam projetos conforme o público presente na

veiaquinho!

seção. Se o povo estiver presente votam para o

Na Terra do Tumati o baguio tá cada veis

bem de todos e se o povo não comparece, algum

mais doidio. A mulecada ta cumendo com farinha,

distrito padece. MP neles! A Lava Jato tem que

inclusive as cumadinhas. Tá tudo dominado! Crack

começar por aqui!

na cabeça!

Vocês lembram dos 7x1 da Alemanha, mas tem
quem perde mais feio 7x0. Bambu na nuca!
Na Terra do Café, tem luluzinho que ainda tá
devendo nos bares e lojas. Vamo pagá, veiaquinho!
Vem ai os Javis e segundo um cidadão bem
informado, vão ser gastos muito menos do que em
outros.
Quem

será

a

prof

carrasca,

que

Tem um ex-candidato a luluzinho que quer
trabaiá com crianças, mas o que ele vai ensinar a

anda

maltratando as crianças? Pais e mães já estão

elas. Ser veiacas como ele! Ainda bem que não se
elegeu!
Línguas de Fogo e o Povo Pergunta: por
mensagem nos telefones - (43) 9970-0739 ou
(43) 8433-1516; pelo E-mail - jornal.sonegocios@
hotmail.com; ou diretamente com o jornaleiro.

LOJA
RIO MÓVEIS

www.facebook.com/jornalsonegocios
jornal.sonegocios@hotmail.com
Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não
reﬂetindo, necessariamente, a opinião do Jornal.
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Palocci diz que ex-ministro do STJ recebeu
ao menos R$ 5 mi de propina
É cobra cumendo cobra!

O ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci disse que o
ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Cesar
Asfor Rocha recebeu pelo menos R$ 5 milhões para impedir a
Operação Castelo de Areia, comandada pela Polícia Federal,
que tinha como alvo, empreiteiras e políticos investigados
posteriormente na Operação Lava Jato. A declaração foi feita
em negociação do acordo de delação. De acordo com a coluna
Painel, da Folha de S. Paulo, o acerto foi intermediado pelo
advogado Márcio Thomaz Bastos, sob a promessa de apoio
para que o magistrado conseguisse uma indicação para o
Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a promessa não
foi concretizada. O ex-ministro da Fazenda disse ainda que o
valor repassado para Rocha foi depositado em uma conta fora
do país. Segundo a reportagem, Rocha, a construtora Camargo
Corrêa e familiares negaram o recebimento do montante para
barrar a operação da Polícia Federal. "Se Antonio Palocci
efetivamente produziu essa infâmia, eu o processarei e/ou a
quem quer que a tenha difundido. A aﬁrmação é uma mentira
deslavada que só pode ser feita por bandido, safado e ladrão",
aﬁrmou o ex-presidente do STJ.

Procuradores da Lava Jato diminuem
gastos com diárias
Exemplo!

De 2015 até julho deste ano, o Ministério Público Federal já
desembolsou cerca de R$ 2,2 milhões só para pagar diárias de
procuradores que atuaram na Operação Lava Jato. O montante
é uma verba extra para deslocamento entre cidades brasileiras
e, em alguns casos, para outros países com a ﬁnalidade de
colher depoimentos e realizar diligências, além de cumprir
mandados de busca e apreensão. É o caso do procurado Carlos
Fernando dos Santos. Além do salário, ele recebeu do órgão R$
286 mil em diárias de dois anos para cá, segundo informações
da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. O antigo
braço direito do procurador-geral Rodrigo Janot, Marcelo Miller,
também está na lista. Recebeu R$ 78 mil no ano passado. Por
causa das diﬁculdades orçamentárias, procuradores não se
queixaram em receber menos da metade dos dias trabalhados.
A prova é que o valor total das diárias caiu de R$ 895 mil em
2015 para R$ 784 mil em 2016. Em 2017, o valor desembolsado
está em R$ 619 mil.

Janot denuncia Renan Calheiros, Jucá,
Raupp, Sarney e Garibaldi
Quadrilha da pesada!

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou
na sexta-feira (25) os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá,
Valdir Raupp e Garibaldi Alves e o ex-senadores José Sarney
e Sérgio Machado (ex-presidente da Transpetro) no âmbito
da Operação Lava Jato. Outras três pessoas também foram
denunciadas. De acordo com a PGR, todos foram acusados
em um inquérito que investigava propina em contratos da
Transpetro. São apurados os crimes de corrupção e lavagem
de dinheiro. Caberá agora ao ministro Edson Fachin, relator da
operação no Supremo Tribunal Federal (STF), analisar o caso.
O eventual recebimento de denúncia contra parlamentares na
Lava Jato costuma ser levado para decisão da Segunda Turma
da Corte, composta pelos ministros Celso de Mello, Ricardo
Lewandowski, Dias Tofolli e Gilmar Mendes.
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Segundo Maia Câmara já decidiu sobre impeachment
A quadrilha protege o chefe!

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), deu a entender na segunda (21) que não irá se
pronunciar sobre os pedidos de impeachment do presidente
Michel Temer (PMDB) que foram protocolados na Câmara e
dependem da sua análise para irem adiante ou para o arquivo
da Casa. Segundo ele, ao rejeitar a denúncia da ProcuradoriaGeral da República (PGR) contra o presidente pelo crime de
corrupção passiva, a “Câmara já se decidiu sobre o assunto”. A
acusação da PGR se fundamentou em informações da delação
de executivos da JBS, que também serviu de sustentação para
alguns dos 26 pedidos de impedimento já protocolados. “A
Cãmara já julgou os fatos que estão colocados na maioria dos
processos. Se a gente ﬁcar remoendo o mesmo assunto, eu acho

que só vai gerar instabilidade para o Brasil”, disse o presidente
da Câmara. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entrou
com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal
(STF) para forçar Maia a dar um parecer com urgência sobre os
pedidos de impeachment, entre eles o da própria instituição de
advogados, que foi apresentado em maio, alguns dias depois
da delação da JBS vir à tona. A OAB defende o afastamento de
Temer por entender que ele cometeu crime de responsabilidade
e violou o decoro do cargo ao receber no Palácio do Jaburu,
em encontro fora da agenda, o dono da JBS Joesley Batista,
que na época era investigado em pelo menos três operações
policiais diferentes.

Deputados de Minas negam título de cidadão honorário a Doria
Deputados da Comissão de Administração Pública da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais rejeitaram uma proposta
de concessão do título de cidadão honorário ao prefeito de
São Paulo, João Doria. O requerimento foi feito pelo deputado
Gustavo Corrêa, do DEM, e, de acordo com o jornal O Estado
de Minas, rejeitado por quatro deputados, contra dois votos a
favor. Gustavo Corrêa já aﬁrmou que vai recorrer da decisão
da comissão ao presidente da Assembleia. O presidente pode,
então, designar outra comissão para votar o pedido, mas
normalmente é a de Administração Pública que decide sobre
esse tipo de requerimento. “O João Doria, quando foi presidente

da Embratur, na década de 1990, levou o nome de Minas
mundo afora. Além disso, fundou a Lide, que sediou um fórum
de infraestrutura e logística aqui, no qual vários empresários
elogiaram Minas Gerais, mostrando os caminhos que o Estado
deveria seguir”, aﬁrmou Corrêa, justiﬁcando a proposição do
título. “Tem uma frase que ele falou nesse evento que me marcou
muito: “a bandeira de Minas é a que mais inspira o Brasil”. E,
acima de tudo, ele mostra para o Brasil todo como se faz uma
gestão pública eﬁciente, enxuta, ao contrário do que o PT faz
aqui em Minas”, completou o deputado.

Nota do PSDB paulistano abre nova crise no partido
Vão morrer abraçados! Se Deus quiser!

A nota em que o diretório do PSDB paulistano criticou encontro
entre o senador Aécio Neves e o presidente Michel Temer abriu
uma nova crise no partido. Nota emitida pelo vereador Mario
Covas Neto, presidente do diretório municipal da sigla, aﬁrmou
que a presença de Aécio em reuniões com Temer causava
desconforto e embaraços. "Prove sua inocência, senador e aí sim
retorne ao partido”, escreveu. No texto, o vereador aﬁrmou que o
único que pode falar em nome da sigla é o presidente em exercício,
o senador Tasso Jereissati. O movimento do vereador não
encontrou respaldo entre outras lideranças tucanas. Procurado
pelo Estado, Pedro Tobias, presidente estadual da sigla, defendeu
que Aécio tem o direto de participar de encontros com Temer
como senador e cidadão. “Acho lamentável”, disse Tobias, sobre
a nota do diretório municipal. “Aécio foi sem representar o partido,
já que está afastado. Ainda não foi condenado, é senador da
República”, argumentou. José Aníbal, presidente do Instituto
Teotônio Vilela, considerou a nota “uma coisa totalmente fora
de propósito”. “Quem fala em nome do PSDB somos todos nós,
qualquer coisa diferente disso é censura. O Aécio é senador
por Minas e se reuniu com o presidente para tratar da Cemig”,

aﬁrmou. Ainda sobre a nota, Aníbal reiterou: "o PSDB não
pode conviver com esse tipo de censura". Em nota, o senador
mineiro Aécio Neves disse ter tratado de interesses da Cemig
(Companhia Energética de Minas Gerais) no último encontro
Temer. "O PSDB tem responsabilidade para com a estabilidade
política e a recuperação econômica do país, o que torna natural
que lideranças do partido tenham conversas com o presidente
e membros do governo", diz o texto. A nota de Aécio aﬁrma que
as questões internas do PSDB são travadas internamente, "sem
qualquer participação do governo ou do presidente". Mário Covas
Neto também passou a ser alvo de ataques do diretório do PSDB
de Minas. Seu presidente, o deputado federal Domingos Sávio,
disse ao Estado: "É muita infelicidade o vereador entrar em um
assunto que ele desconhece e que é de importância para os
mineiros". Sávio também divulgou nota em que sugere que o
vereador seja uma ﬁgura pouco expressiva dentro do partido.
"Ele, que já foi alvo de acusações extremamente graves, que
espero sejam injustas, devia ter aprendido que cabe a quem
acusa ônus da prova", escreveu o deputado, sem citar o caso
em questão.

Condenação de Lula chega ao Tribunal
A sentença que impôs nove anos e seis meses de prisão ao
ex-presidente Lula está nas mãos do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), 2ª instância. Na quarta-feira, 23, após mais
de 40 dias, a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro
no caso triplex chegou à Corte de apelação. A partir de agora,
as apelações da acusação e da defesa serão analisadas pelos
desembargadores da 8.ª Turma do TRF4. Caberá a: João Pedro
Gebran Neto; Leandro Paulsen; e Victor Luis dos Santos Laus,
todos da 8.ª Turma, a missão de julgar os recursos contra a
sentença. Lula foi condenado em 1.ª instância pelo juiz federal
Sérgio Moro em 12 de julho. Esta é a primeira do ex-presidente
na Operação Lava Jato. O TRF4 mantém jurisdição no Paraná,

base da Operação Lava Jato. Todos os atos do juiz Sérgio
Moro são submetidos ao crivo da 8.ª Turma da Corte federal,
composta por três desembargadores. Mesmo após o julgamento
das apelações, os réus ainda podem recorrer na própria corte
questionando a decisão da Turma. O petista foi acusado
pelo Ministério Público Federal pelo suposto recebimento de
vantagens ilícitas da empreiteira OAS por meio do triplex no
Guarujá, no Solaris, e ao armazenamento de bens do acervo
presidencial, de 2011 a 2016. O ex-presidente foi condenado
no caso triplex e absolvido 'das imputações de corrupção e
lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do acervo
presidencial, por falta de prova suﬁciente da materialidade'.
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O C O R R Ê N C I A S

Batida entre carro e motocicleta na cidade de Mauá da
Serra
Um acidente grave foi registrado em Mauá da Serra, na
manhã de quinta-feira, dia 24 de agosto. Segundo informações,
um Voyage de cor prata, com placas de Belo Horizonte/MG,
bateu na lateral de uma Honda Biz, azul, de Mauá da Serra.
Com o impacto, a pessoa que conduzia a moto, de nome Lidiane,
funcionária do Mercado Maciel, sofreu ferimentos graves na perna,
com fratura de fêmur e na altura da canela, além de dilaceração
no pé. A jovem estava consciente e sem risco de perder a vida.
Segundo testemunhas, ela saiu do Mercado e quando foi cruzar
a via, o acidente ocorreu. As causas exatas seriam apuradas
pela Polícia Rodoviária Federal.
Caça de animais silvestres gerou denúncia
Um cidadão de Cruzmaltina acionou a Polícia no dia 24 de
agosto, dizendo que caçadores estão promovendo destruição de
ﬂoresta de preservação permanente e caça de animais silvestres.
“A equipe foi acionada pelo solicitante, o qual informou que
possui uma propriedade denominada Fazenda Nossa Senhora
Aparecida, que ﬁca nas proximidades do Rio Alonso, e que
pessoas estão entrando em sua propriedade e causando danos
ﬂorestais, cortando palmitos e caçando animais silvestres tipo
pacas, e que inclusive há seva para captura de pacas. Aﬁrmou
ainda que foram vistas pessoas armadas com revólveres e pistola
na propriedade”, informou a PM.
Furto a casa em Borrazópolis
Em Borrazópolis, no dia 23 de agosto, às 18 horas, na Rua
Ponta Porã, uma mulher disse que saiu de sua residência para
trabalhar, às 06h00min e retornando às17h00min, quando não
encontrou a chaves da residência no local de costume, sendo
que ao conseguir acessar o interior de sua casa, encontrou tudo
revirado e constatou que fora furtado um CD de jogos. Diante
dos fatos, a equipe fez diligências com intuito de localizar algum
suspeito, mas ninguém foi encontrado.
Mercado é alvejado por tiros
Pelo menos seis tiros foram disparados contra a parede do
Mercado do Reinaldo, no bairro Vila Nova, em Faxinal. A ocorrência
foi registrada às 2 horas da madrugada, de segunda-feira, dia 21
de agosto, de 2017. O dono do estabelecimento informou que
há quatro meses, seu o local foi alvo de furto, motivo pelo qual
estava dormindo dentro do mercado, pois suspeitava que os
meliantes voltariam para consumar um novo furto. Na referida
madrugada, ouviu barulho na lateral do prédio e ao olhar por
uma janela, visualizou as sombras de duas pessoas. No intuito
de assustar e afastá-los, acendeu a luz. Irritados, os bandidos
começaram a disparar tiros na porta do Mercado, acertando as
prateleiras e o teto. Ele deitou no chão para se proteger e não foi
atingido. A Polícia Militar foi acionada e efetuou patrulhamento
nas proximidades, porem nenhum suspeito foi preso.
Furto no conjunto
Ainda em Faxinal, no dia 20 de agosto, houve furto no Conjunto
Pedro Gonçalves da Luz. Um morador relatou que sua residência
havia sido furtada entre às 02h00min às 07h00min. Não foram
divulgados muitos detalhes sobre o que foi levado.
Três moradores de Faxinal foram atingidos por Raio
Três pessoas ﬁcaram feridas ao serem atingidas por um raio
em Faxinal, na localidade de Três Barras, no Sítio do Miltinho, em
Faxinal. Segundo informações, 12 pessoas estavam trabalhando
no campo, quando ocorreu a descarga. Pessoas da própria
comunidade prestaram socorro, e levaram as vítimas, dois
homens e uma mulher, para o Hospital Municipal. Na unidade
de saúde, segundo informações, apenas um agricultor de nome
João Silveira Machado, sofreu ferimentos mais graves, por isso,

foi acionado SAMU para fazer a transferência até Apucarana. Os
outros dois feridos ﬁcaram internados em observação.
Fiat capota em Faxinal
Por volta das 11 horas, da manhã de quarta-feira, dia 23 de
agosto, foi registrado capotamento na Rodovia PR 272 em Faxinal.
Um veículo Fiat Uno, ano 89, azul, com placas BLE-5195 de
Faxinal, conduzido, a princípio, por uma pessoa de nome Cássio
Carreira, ﬁcou completamente destruído. As primeira pessoas que
chegaram no local, informaram que não houve feridos graves.
As causas do acidente seriam apuradas.
Aluno ameaça professor em Faxinal
Em Faxinal, houve confusão no Colégio Estadual Olavo
Bilac, sendo necessária a presença da Polícia, devido a atitude
ameaçadora de um aluno, contra um professor. Fato registrado
em 23 de agosto, às 10 horas da manhã. “Nós fomos acionados
pela pedagoga, que passou a relatar que um adolescente passou
a afrontar o professor que estava lecionando a matéria. Com a
intervenção da Pedagoga e da nossa equipe, o menor evadiu-se
do colégio pulando o muro da quadra de futebol”, informou a PM.
Ladrões furtam baterias e diesel de máquina da Prefeitura
A prefeitura de Cruzmaltina foi vítima de furto na zona rural
do município. Um dos operadores das máquinas no parque
rodoviário, que é servidor público, Paulo Sérgio Medrado, foi quem
procurou o Destacamento da PM e a Guarda Municipal, para
informar que foi até a Fazenda Jacarezinho, onde normalmente
o maquinário da prefeitura ﬁca guardado durante a noite quando
está prestando serviços naquela região, e constatou que; entre
a tarde de 22 e a manhã de 23 de agosto, de 2017, meliantes
quebraram o cadeado do compartimento onde ﬁcavam as duas
baterias de 100 amperes, de uma Motoniveladora Caterpillar e
as furtaram. Também foi quebrado um segundo cadeado, o da
tampa de combustível e furtado 200 litros de óleo diesel.
Adolescente sofre graves queimaduras em Mauá da Serra
Em Mauá da Serra, um incidente deixou um adolescente com
queimaduras. Ele foi identiﬁcado como Alexander de Lima Troiano,
de 15 anos, e deu entrada no Pronto Socorro no domingo, dia 20
de agosto, de 2017. Segundo informações, o jovem estava ao
lado de uma fogueira, para se aquecer e próximo ao fogo, havia
uma lata da com Thinner, o material inﬂamável foi se aquecendo
até ocorrer a explosão, provocando queimaduras no corpo do
menor. Populares informaram que a mãe de Alexander, faleceu a
algum tempo, que ele mora com uma tia. Uma das informações
dá conta de que no momento do incidente, ele estava no sítio
de amigos da família na Serra do Cadeado, mas também houve
relatos de que o fato aconteceu no perímetro urbano. Devido a
gravidade dos ferimentos, foi acionada a ambulância do SAMU,
que fez a transferência para o HU de Londrina.
PC de Grandes Rios prende ladrões de lanchonete
Em menos de 24 horas, após assalto praticado em Grandes
Rios, o delegado Ricardo Mendes, anunciou a prisão de dois
jovens, Willian Felipe dos Santos, conhecido como Orelha, e
Leandro da Cruz Lopes. As prisões aconteceram no dia 22 de
agosto, terça-feira. No dia 21 de agosto, às 20:40 horas, dois
indivíduos invadiram a Lanchonete Da Dal, para roubar, na Av.
Brasil, em Grandes Rios. Segundo o comerciante Pedro Lopes, de
63 anos, entraram no local, um meliante de estatura alta, trajando
shorts e blusa vermelha com capuz. O segundo tinha estatura
mediana, usava calça e blusa preta. Eles deram voz de assalto,
rendendo o proprietário, uma adolescente e uma jovem de 20 anos.
Pouco depois, saíram, levando aproximadamente R$1.500,00
reais em dinheiro, tomando rumo á Rua Amazonas, onde ganharam
uma mata próximo a captação de água da Sanepar. Nas primeiras
informações colhidas pela Polícia Militar, testemunhas disseram

ter reconhecido os ladrões, sendo um tal de Orelha e outro que
foi identiﬁcado apenas como ﬁlho do serralheiro. A Delegacia de
Polícia Civil de Grandes Rios foi acionada e trabalhou de forma
a prender os meliantes e colocá-los na cadeia.
Carro com contrabando capota perto de Faxinal
Os patrulheiros, sargento Carneiro e soldados, Belonci e
Costa, do Posto Rodoviário de Porto Ubá, em Lidianópolis,
foram acionados, na manhã de sábado, dia 26 de agosto, para
atender um acidente entre Faxinal e o Distrito de João Vieira,
que pertence a Cruzmaltina, mais precisamente na Rodovia
PRT 272. No local, foi constado o capotamento de uma Chev/
Spin 1.8, ano 2013, cor prata, com placas ITR-8988, de Porto
Alegre -RS, que está em nome de uma locadora. Segundo
informações de testemunhas, o veículo estava abarrotado de
cigarros contrabandeados do Paraguai, mas quando os policiais
chegaram, toda suposta carga ilícita, já havia sido saqueada e
o motorista desapareceu. Foram anotados os dados, feitos os
levantamentos e apreendido o veículo para que as investigações
possam apontar os responsáveis pela Spin e autores do suposto
crime de contrabando.
Polícia Militar prende jovens com droga
Em Faxinal, no dia 25 de agosto, de 2017, às 11 horas, da
manhã, a Polícia prendeu dois jovens com droga e no centro
da cidade. A equipe de plantão avistou dois indivíduos em
atitude suspeita, os quais, quando notaram a presença da
viatura, demonstraram nervosismo e ainda foi visualizado que o
elemento que vinha mais a frente, dispensou algo. Foi dada voz
de abordagem, feita a identiﬁcação dos acusados, e na revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os mesmos, porém
em posse de um deles, se encontrava a quantia de R$ 120,00
reais em notas trocadas. Em buscas pelo local, dentro do bueiro,
foi localizada uma porção, embalada, de substância análoga a
maconha, pesando uma grama. Foi dada voz de prisão para os
jovens, momento que o primeiro, não acatando, passou a resistir,
sendo necessário o uso de algemas bem como de força para
serem conduzidos a Delegacia.
Furto de alambrado do campo municipal
Em Cruzmaltina, no dia 25 de agosto, de 2017, sexta-feira, na
Rua 15 de Outubro, no Campo de Futebol (Estádio Municipal), foi
registrado furto contra o patrimônio público. Segundo a Prefeitura,
o local está em obras (reforma), e quando os pedreiros chegaram,
perceberam a falta de 5 rolos de alambrado, totalizando 130
metros, sendo que a última vez que foram vistos, foi no dia
23, quando eles haviam sido removidos e deixados no próprio
gramado. Foi confeccionada a documentação pertinente e
realizados patrulhamentos no intuito de localizar o produto furtado,
porem sem êxito. Vale ressaltar no dia 24 de agosto, a prefeitura
também registrou furto de duas baterias e 200 litros de óleo diesel
de uma motoniveladora na região da Fazenda Jacarezinho. A
Polícia Militar e Guarda Municipal, ﬁzeram buscas, e pedem à
população que denunciem, caso tenha informações dos meliantes.
Homem embriagado tem dinheiro roubado
No dia 25 de agosto, às 12 horas, a Polícia foi acionada na
Avenida Brasil, com informações que um rapaz havia assaltado
um homem embrigado. O boletim foi registrado pela PM. "Em
atendimento a solicitação, a equipe de plantão foi avisada por
um homem, o qual disse que visualizou a vítima de 59 anos,
deitada, embriagada e que aproximou-se um indivíduo, que
aproveitando-se da situação, roubou certa quantia em dinheiro
que estava no bolso do cidadão. O solicitante ainda questionou
o autor, mas ele saiu correndo tomando rumo ignorado", informou
o Boletim. A Polícia fez buscas por toda região, mas o acusado
não foi encontrado.
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Motocross Freestyle realizado com sucesso
em Faxinal

O evento foi realizado no sábado, véspera
da Etapa oﬁcial do Paraná MotoCross na cidade
de Faxinal

No sábado, dia 26 de agosto, de 2017, na véspera da Oitava
Etapa Oﬁcial do Parana MotoCross, em Faxinal, um grande
show de acrobacias e manobras radicais foi realizada em plena
Avenida e no Centro da cidade. Por iniciativa do prefeito Ylson
Cantagallo e equipe, a cidade recebeu o Motocross Freestyle.
Uma apresentação de tirar o fôlego dos espectadores. Os pilotos
proﬁssionais realizaram as mais ousadas manobras. No show,
os pilotos utilizaram uma rampa, especialmente preparada, para
o lançamento dos saltos de mais de 20 metros de altura. Na
abertura do evento, estava presente, além do grande público, o
prefeito Municipal (Gallo), o vice-prefeito Galdério, secretários
municipais, organizadores do evento e o deputado federal Sérgio
Souza, do PMDB. Em sua fala, Gallo ressaltou a importância
da prática de esportes, não só no futsal, futebol e demais
modalidades tradicionais, mas também outras categorias, e o
MotoCross é uma delas. O prefeito aproveitou para reforçar o
convite para a Etapa da Copa Paraná de MotoCross marcada
para o domingo (28). – Da assessoria

Rosário do Ivaí tem Prefeito Amigo do
Turismo

Prefeito Kuroda é homenageado em reunião da
AMUVITUR

Prefeito de Rio Branco reivindica abertura
Banco do Brasil

Gerôncio Carneiro Rosa, de Rio Branco do
Ivaí, ameaça retirar a folha de pagamento da
instituição, caso as portas não sejam reabertas

O prefeito Gerôncio Carneiro Rosa, de Rio Branco do Ivaí,
está na bronca com a superintendência do Banco do Brasil.
O motivo é que a agência local, transformada em Posto de
Atendimento, está fechada, desde o início de 2017, prejudicando
o comércio, causando uma série de transtornos e diﬁcultando
a vida dos moradores. Em 2016, o prefeito, juntamente com
a Associação Comercial, já havia travado uma luta contra o
Banco, que ﬁcou fechado por quase um ano, devido a ataques
promovidos pela quadrilha da dinamite. Tão logo a agência foi
reaberta, uma nova ação criminosa aconteceu e tudo voltou a
estaca zero. Gerôncio possui vários ofícios e documentos que
comprovam o seu empenho pela reabertura. "Acredito que, com
a transformação em Posto de Atendimento, a agência não vai
mais atrair ações criminosas, como ocorria no passado, então
pedimos encarecidamente que a superintendência nos dê uma
resposta, ou diga logo que não vai abrir, que nós vamos atrás de
outra instituição", desabafou o prefeito, que também ameaçou
cancelar o convênio da Folha de Pagamento da Prefeitura, que
é depositada no Banco do Brasil. Comerciantes também estão
na bronca: "Tem idosos que precisam receber benefícios, tem
as pessoas de uma forma geral, que precisam do banco, e elas
acabam indo para outros municípios e muitas vezes, gastam lá,
parte destes recursos, o que é um prejuízo para as empresas
locais. Isso, além do risco que corremos, por termos que viajar
com grandes valores até Grandes Rios ou Rosário, para fazer
um depósito", disse o dono de um estabelecimento comercial.

NASF é implantado em
Rio Branco do Ivaí

Em uma ação inédita da Associação dos Municípios do
Vale do Ivaí – Turismo de Natureza e Fé (AMUVITUR), que
realizou reunião ordinária no município de Rosário do Ivaí, o
prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, recebeu o título de Prefeito
Amigo do Turismo. É a primeira honraria concedida a uma
personalidade pública pela entidade. O reconhecimento se dá
pelo esforço de Kuroda em defesa do Turismo e por levantar a
bandeira da Amuvitur no Vale do Ivaí, mostrando a importância
do setor para o fomento da região. Na oportunidade estavam
presentes, a diretora técnica da Paraná Turismo, Deise Bezerra,
bem como a diretoria da Amuvitur, liderada por seu presidente,
Julio César Pereira. Kuroda ainda recebeu de presente, uma
camiseta contendo uma frase do tenista e ativista americano
Arthur Ashe: “Comece de onde você está. Use o que você tiver.
Faça o que puder”.

Após um ano de luta, NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da
Família) é implantado em Rio Branco do Ivaí, 3 proﬁssionais
estão sendo contratado. O prefeito Gerôncio, recebeu na manhã
de segunda-feira dia (21), o secretário de saúde, Adonil Rosa,
que na ocasião apresentou ao prefeito as 3 proﬁssionais que
irão atender pelo Nasf, programa do governo federal liberado
ao Município pelo ministro Ricardo Barros. Irão atender pelo
Município: a nutricionista, Edilaine dos Reis Gonçalves com 20
horas; a psicóloga, Maiza Veiga de Melo, com 40 horas; e a
assistente social, Aline Garcia, com 20 horas. Os atendimentos
vão ser concentrados na USF (Associação Saúde da Família).

Prefeito Kuroda recebeu visita do Paraná
Turismo

Esteve visitando Rosário do Ivaí a convite do Prefeito Kuroda
nos dias 17 e 18 de agosto, de 2017, a Deise Bezerra, Diretora
Técnica da Paraná Turismo. Deise Bezerra, na entidade há
mais de 30 anos, personalidade de renome, entre as pessoas
que trabalham com turismo no Paraná e no Brasil, por seu
conhecimento e pelo trabalho sempre muito competente.
Durante sua estada em Rosário do Ivaí, Deise foi recebida com
um jantar na residência do Prefeito Kuroda, visitou algumas
propriedades que em breve se tornarão empreendimentos
turísticos. Deise ainda teceu orientações aos proprietários,
participou da reunião semanal do Prefeito com seu secretariado
no gabinete da Prefeitura, seguido de um café da manhã
promovido toda sexta-feira com o intuito de interação da equipe
da Administração Kuroda. Deise também coordenou os trabalhos
da Reunião Ordinária da Associação dos Municípios do Vale
do Ivaí Turismo de Natureza e Fé (Amuvitur), e despediu-se
com um Yakisoba feito por Kuroda.

Projeto autoriza a construção de usinas
hidrelétricas no Paraná
Inclusive a de Rio Branco do Ivaí

A nota foi publicada pela Assembleia Legislativa e diz que
o projeto de lei nº 209/2017, que autoriza a construção de
18 empreendimentos hidrelétricos de geração de energia no
estado foi aprovado em segundo turno de votação na sessão
plenária desta quarta-feira, 23 de agosto, na Assembleia do
Paraná (Alep). As novas unidades, listadas na proposta do
Poder Executivo, são Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs),
Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) e Central de Geração
Hidrelétrica (CGH). Segundo o projeto de lei, as unidades serão
construídas nos municípios de Itapejara do Oeste, Coronel
Vivida, Cruzeiro do Sul, Lobato, Jaguariaíva, Turvo, Tibagi,
Carambeí, Rio Branco do Ivaí, Laranjeiras do Sul, Marquinhos,
Assis Chateaubriand, Jesuítas, Mangueirinha, Campo Mourão,
Marechal Cândido Rondon, São Jorge do Oeste, Clevelândia,
Araucária e Prudentópolis. Na justiﬁcativa, o Poder Executivo
ressalta que os empreendimentos previstos na matéria estão
sujeitos ao cumprimento das normas ambientais observadas
as legislações, municipal, estadual e federal. A proposta foi
aprovada com uma emenda de plenário que condiciona “para
antes da concessão de Licença de Operação pelo órgão
ambiental competente ao empreendimento hidrelétrico de
geração de energia, a comprovação do efetivo pagamento da
justa indenização das terras e dos benefícios dos proprietários
diretamente atingidos pelo empreendimento”.
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Casais Apaixonados

O ex-deputado Miltinho Pupio, Junior e Oziris

Tomando umas na casa da amiga Dora em Faxinal

Marcelo Zeni de niver em Faxinal. Parabéns!!

RUA SANTOS DUMOND, Nº: 630 - FAXINAL - PARANÁ
- Fazemos exames toxicológicos para
novas habilitações e renovações das
categorias, C,D, E
- Realizamos a coleta do exame que
passa a ser obrigatório
- Realizamos atendimento com
agenda e horários flexíveis

O querido casal, Luiz e Marina Guirado

Jeniffer Vitória, de níver em Borró. Parabéns!!

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245
Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones:
(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)
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A APAE de Faxinal, juntamente com o movimento APAEano brasileiro, comemora do dia 21 a 28 de agosto, a Semana
Nacional da Pessoa com Deﬁciência Intelectual e Múltiplas, com o tema: Pessoas com Deﬁciência: direitos, necessidades e realizações. Oferecendo atividades diferenciadas aos alunos e comunidade escolar da APAE durante toda essa
semana.

Tomando umas no Bar do Hipólito em Faxinal

O amigo, vereador mais atuante, Faguinho do Bar, de
niver em Ribeirão Bonito. Parabéns!!!

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

atendimentos por
telelefone:
(43) 99970-0739
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O deputado Tercilio Turini em respeito
aos seus eleitores e ao povo da região,
se torna parceiro do Só Negócios,
visando manter a todos informados
sobre suas ações parlamentares.

Turini continua a luta por um pedágio mais
honesto e justo
Cornélio Procópio mostra força na luta contra
renovação do pedágio

Mais de 500 pessoas lotaram o salão Dom Bosco da
Catedral de Cornélio Procópio, na quinta ( 24) à noite, na
audiência pública da Frente Parlamentar contra Prorrogação
dos Contratos de Pedágio no Paraná. A mobilização para
impedir a renovação das concessões ganha cada vez mais
adesões de lideranças e da população paranaense. O
deputado Tercilio Turini, um dos principais articuladores do
movimento, elogiou a comunidade de Cornélio e cidades da
região. “É uma das maiores audiências que já realizamos. A
participação de vocês, mostra que o Paraná não aceita mais
esses contratos, que são bons apenas para as concessionárias.
Vamos prosseguir com a mobilização em outros municípios do
Estado”, disse o deputado. “O pedágio tem preço abusivo, o
mais caro do Brasil. E a região de Cornélio Procópio é a mais
penalizada: para ir a Londrina o cidadão paga o absurdo de
R$ 21,00 na ida e o mesmo valor na volta. Para se deslocar
ao estado de São Paulo, o pedágio de Jacarezinho custa R$
19,30. As concessionárias arrecadam bilhões de reais por ano
e nem assim fazem as obras nas rodovias”, aﬁrmou. Também
participaram da audiência pública os deputados estaduais,
Ademir Bier, Anibelli Neto e Evandro Araújo. O bispo da Diocese
de Cornélio Procópio, Dom Manoel João Francisco, foi uma
das lideranças que mais incentivou a presença de moradores
e representantes de diversos segmentos da comunidade.
Compareceram ainda os prefeitos de, Assaí, Acácio Secci,
e de Nova América da Colina, Alexandre Basso, além de
dezenas de vereadores como Ester Fiorini, de Leópolis. A
Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa já organizou 11
audiências públicas, em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta
Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Paranaguá, Lapa,
Apucarana e Cornélio Procópio. Outros municípios do Paraná
vão sediar as próximas reuniões.

Tercilio sugere ao governo usar serviços da
Sercomtel para fortalecer faturamento
O deputado estadual Tercilio Turini pediu apoio ao governo
do Estado para encontrar uma alternativa e colaborar com a
situação da Sercomtel. Ele protocolou ofício na Assembleia
Legislativa do Paraná, para ser enviado ao governador Beto
Richa, sugerindo que autorize aporte de recursos pela Copel na
empresa londrinense e também que órgãos da administração
direta e indireta do Estado passem a usar serviços de telefonia
e transmissão de dados da Sercomtel, para fortalecer o
faturamento da companhia e alcançar o equilíbrio ﬁnanceiro.
Tercilio argumentou sobre a importância social da empresa,
que gera mais de 1.000 empregos diretos e recolhe cerca de
R$ 8 milhões mensais de ICMS, o que perfaz cerca de R$ 100
milhões por ano. “O momento é de convergência, de atuação
em conjunto para ajudar a Sercomtel. Portanto, também é
extremamente importante a intercessão junto ao Governo
Federal para evitar que a Anatel imponha penalidades à
empresa. Qualquer medida restritiva ou punitiva só irá piorar
ainda mais a situação que já é crítica.”

Expoente do Espiritismo faz palestra em Faxinal

Nazereno Feitosa, um dos mais importantes palestrantes do Brasil, esteve em Faxinal abordando
o tema: "Espiritismo, 160 anos de luz e paz"
No dia 19 de agosto, de 2017, o Centro Espírita Paz, Amor, Verdade e Justiça de
Faxinal, recebeu com muita honra um dos maiores palestrantes do Brasil, quando o tema
é "Espiritismo". Ele tem mais de 100 palestras disponíveis em DVDs, CDs de áudio e
CDs de MP3 e tem sido requisitado além do Brasil para ministrar palestras em outros
países, o que faz com tranquilidade, pois tem facilidade em se comunicar ﬂuentemente
em outras línguas. Estamos falando de Nazareno Feitosa, que é natural de Fortaleza,
reside atualmente em Brasília, onde é funcionário público, com formação em Direito e
Administração, e iniciou o curso de Psicologia. Ele compõe a equipe de Divulgação da
FEDF - Federação Espírita do Distrito Federal. É expositor espírita, monitor de ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita na
Comunhão Espírita de Brasília e tem ministrado aulas de: Estudo Sistematizado do Evangelho, Segundo o Espiritismo; e de EADE Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Participa também, do Estudo, Educação e Desenvolvimento da Mediunidade e ministra aulas
sobre O Livro dos Médiuns. É dedicado estudante do Evangelho de Jesus, das obras de Allan Kardec, André Luiz e Emmanuel. Sua
vinda para Faxinal, foi um dos eventos alusivos a comemoração do XXIV Mês Espírita, que durante trinta dias, apresentou também
outras palestras e informações. O tema abordado, por Nazareno Feitosa, foi: "Espiritismo, 160 anos de luz e paz". O evento começou
com apresentações de músicas de Jovens do Centro, e também com a composição da mesa de honra, para a qual foram convidados:
Ilda Carlesse, de Jandaia do Sul, presidente da 6° URE (União Regional Espírita); Maurício Cortez, vice-presidente do Centro de
Faxinal; e Marco Antônio Pacheco, atual presidente do Centro. Ainda compuseram a mesa de honra: Paulo Geremias Irmani (Faxinal),
que comandou o cerimonial; e o próprio Nazareno Feitosa. O evento contou com a participação de pessoas do município sede, mas
também de Borrazópolis, Cruzmaltina, Arapongas, Jandaia Mauá e outras cidades. A palestra, como era esperado, não decepcionou
os presentes e foi muito aplaudida.

Rosário do Ivaí e Ortigueira anunciam construção de ponte

A tão sonhada ponte que interliga Rosário a Ortigueira está prestes a ser construída, graças a um
convênio celebrado entre as duas prefeituras e a Klabin
Em encontro realizado no dia 23 de agosto, quarta-feira, na Prefeitura de Ortigueira,
os prefeitos, Ilton Shiguemi Kuroda (Rosário do Ivaí) e Lourdes Banach (Ortigueira),
assinaram termo de parceria para a construção de uma ponte, em uso comum, sobre o
Rio do Peixe na divisa dos dois municípios. A ponte que liga Rosário do Ivaí ao distrito
de Vista Alegre, no município de Ortigueira, há décadas é discutida entre a comunidade
local, um sonho que se estende por 40 anos, mas que teve um passo importante para
sua concretização. Ambas as prefeituras, já haviam, juntas vistoriado o local e depois
de análises de engenheiros e topógrafos da Klabin, chegou-se a conclusão da localização viável, bem como a elaboração do projeto.
Estiveram representando a Klabin (parceira na construção da ponte), Marilu e Rivair Silva, que motivaram a união das partes e
deixaram a empresa a disposição para o projeto. A ponte entre os municípios aproxima a comunidade de Vista Alegre a de Rosário
do Ivaí, bem como, se torna um caminho favorável, ligando a cidade à saída para Curitiba, diminuindo distancias e contribuindo para
o fomento do município de Ortigueira, aumentando o ﬂuxo de circulação na região. Testemunharam o feito, os vereadores, Jandre
Marcos de Souza (Rosário), Edson de Oliveira e Edenilson Rodrigues Correa (Ortigueira). "Chega de dizer que Rosário do Ivaí é ﬁm
de linha, vamos mudar a história em prol do desenvolvimento", salientou o prefeito Kuroda.

Em carta aberta ao Supremo procuradores atacam Gilmar
Esse me dá nojo!

Em carta aberta aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Associação Nacional
dos Procuradores da República (ANPR), atacou o ministro Gilmar Mendes. A maior
entidade de procuradores do País, responsável pela lista tríplice a cadeira de ProcuradorGeral da República, defendeu a força-tarefa da Operação Lava Jato do Rio e criticou a
desenvoltura com que Gilmar Mendes se envolve no debate público, fora dos autos. O
embate entre Gilmar Mendes e o Ministério Público ganhou dimensões elevadas quando
o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a suspeição do ministro no caso
do bilionário Eike Batista. No dia 28 de abril deste ano, Gilmar concedeu habeas corpus pedido pela defesa de Eike para suspender
os efeitos da prisão preventiva e soltá-lo. O empresário estava preso em Bangu, no Rio, desde janeiro, pela Operação Eﬁciência,
um desdobramento da Calicute, operação que levou à prisão o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e sua mulher, Adriana Ancelmo.
Após a decisão do ministro, Janot pediu ao Supremo que Gilmar fosse declarado impedido de atuar no habeas. De acordo com o
procurador-geral da República, logo depois da decisão de Gilmar Mendes, surgiram questionamentos sobre a isenção do ministro para
atuar no caso, já que a sua mulher, Guiomar Mendes, integraria o Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes, que prestaria serviços
ao paciente Eike Fuhrken Batista, beneﬁciado pela decisão do magistrado. Em 21 de agosto, Janot pediu novamente a suspeição de
Gilmar. Desta vez, no caso do rei do ônibus. O ministro concedeu dois habeas corpus em 24 horas ao empresário Jacob Barata Filho.
Gilmar colocou em liberdade outros oito investigados da Operação Ponto Final desdobramento da Lava Jato, no Rio, que prendeu
a cúpula do Transporte do Estado. Janot viu 'múltiplas causas' para a suspeição de Gilmar no caso do 'rei do ônibus'. O ministro foi
padrinho de casamento de Beatriz Barata, ﬁlha de Jacob, em 2013. Bia Barata se casou com Francisco Feitosa Filho, sobrinho de
Guiomar Mendes. O Ministério Público Federal apontou ainda que Jacob Barata Filho integra os quadros da sociedade Autoviação
Metropolitana Ltda, ao lado, entre outros sócios, da FF Agropecuária e Empreendimentos S/A, administrada por Francisco Feitosa de
Albuquerque Lima, irmão de Guiomar e cunhado do ministro Gilmar Mendes.
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coluna

e spÍrit a
Obediência às leis

Na esteira do progresso por onde todos passamos, temos
vivenciado variadas experiências no campo da educação. Desde
tempos imemoriais, a Humanidade tem-se deparado com leis que
devem ser respeitadas para o bem comum. No entanto, confundindo
as leis com a autoridade, na ausência desta, as burlamos com
naturalidade. Dessa forma, conhecemos as leis, mas se não nos
depararmos com a autoridade, e nos convém, damos um jeitinho de
burlá-las. Um exemplo disso é quando estamos no trânsito, diante
de um sinal vermelho. Damos uma olhadinha para um lado... para
o outro... não vemos o guarda, então avançamos o sinal. E temos
uma justiﬁcativa: estamos com pressa. O guarda, nesse caso, seria
a autoridade. Na ausência dele, nós infringimos uma lei de trânsito.
Outro exemplo bem conhecido ocorre no ambiente proﬁssional.
Quando o chefe não está por perto, o comportamento de grande parte
dos funcionários é bem diverso daquele expressado na sua presença.
Se atentarmos para as atitudes de alguns pais, encontraremos a base
dessas distorções no comportamento das crianças, dos jovens, e dos
adultos. A educação é transmitida de forma que sempre temos que
temer algo ou alguém, e não respeitar a nossa própria consciência.
Quando um dos ﬁlhos pega alguma coisa que pertence ao irmão, os
pais imediatamente alertam: Não faças isso porque o teu irmão não
vai gostar. Se está no supermercado, e a criança toma uma guloseima
qualquer para comer, os pais imediatamente intervêm: Não comas isso
senão o guarda te prenderá. Quando o jovem vai dirigir o automóvel,
a recomendação é que ele não fure o sinal senão o guarda o multará.
Não é de se espantar quando vemos o motoqueiro com o capacete no
braço. É que ele aprendeu que só deve se preocupar com o guarda, e
não com a sua vida. Os próprios pais, nesse caso, são para os ﬁlhos
a ﬁgura da lei e, na sua ausência, esses se julgam livres para fazer o
que querem e não o que devem fazer. A educação eﬁcaz é aquela que
desenvolve a autonomia na criança. A capacidade de autogerir-se com
as leis que já conhece. É o homem de bem, que age conforme sua
consciência, e não porque alguém lhe impõe isto ou aquilo. Se a criança
quer abrir uma mercadoria no supermercado, os pais devem orientá-la
que a mercadoria não lhe pertence, explicando que só podemos dispor
do que compramos. Essa informação servirá também para quando
ela estiver sozinha. Se vai dirigir o automóvel, é bom que saiba que
existem leis no trânsito que devem ser respeitadas para o bem de
todos, e não porque sofrerá uma multa. Que deve usar o capacete para
sua própria segurança, e não para mostrar ao guarda. Diante disso, é
bom pensarmos mais na importância da educação correta dos nossos
ﬁlhos, desenvolvendo neles a capacidade de autogerir-se, estando
ou não diante de uma autoridade. Quando passamos para a criança
as informações corretas, capacitando-a para reﬂetir em torno de seus
atos, não teremos que nos preocupar com o adolescente, e estaremos
formando um cidadão honesto e responsável. Ele saberá que, além das
leis dos homens, existem também as Leis de Deus, e que essas são
invioláveis, porque as trazemos inscritas na nossa própria consciência.
Assim sendo, façamos o melhor que pudermos àqueles a quem
Deus nos conﬁa a educação. Só assim estaremos construindo uma
sociedade justa no porvir.
Desde os tempos de Moisés a lei se expressa numa ﬁgura exterior.
Percebendo que os homens da época só obedeciam pela força, Moisés
criou uma série de leis austeras e lhes deu caráter divino, para poder
conduzir aquela multidão rebelde. Jesus trouxe leis de acordo com a
atual psicologia, que conclui que a melhor forma de educação não é a
do não, não roubar, não cobiçar, etc. E sim, a do agir: amar o próximo
como a si mesmo, fazer ao próximo o que gostaria que ele lhe ﬁzesse,
e assim por diante.
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

Delator cita propina para Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo
O administrador Marcelo Maran, alvo da Operação Custo
Brasil por suspeita de integrar um esquema de desvio de
dinheiro em contratos de empréstimos consignados no Ministério
do Planejamento, fechou acordo de delação premiada com a
Procuradoria-Geral da República. De acordo com o jornal Folha
de S. Paulo, Maran era responsável pela contabilidade do
escritório de advocacia de Guilherme Gonçalves, apontado como
encarregado por supostos repasses irregulares à campanha
da presidente do PT e senadora Gleisi Hoffmann (PR), e ao
marido dela, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo.
O administrador teria apontado notas ﬁscais forjadas para
justiﬁcar as despesas das campanhas da senadora. O delator

também teria revelado esquema envolvendo empresas do
transporte público no Paraná. O advogado da presidente do PT,
Rodrigo Mudrovitsch, negou que sua cliente tivesse contato com
Marcelo Maran e disse que não vai comentar "possível acordo
de delação que sequer foi homologado". A advogada Veronica
Sterman, que defende Paulo Bernardo, informou que o cliente
nega as acusações e que a Justiça julgue o caso com base em
"provas concretas". A advogada Regina Ferreira de Souza, que
representa Guilherme Gonçalves, disse que não teve acesso
ao conteúdo da suposta delação. A defesa de Marcelo Maran
não se manifestou.

Gilmar solta mais 3 investigados da Ponto Final no Rio de Janeiro
O libertador de bandidos! A vergonha da justiça!

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal,
determinou a soltura de mais três investigados da Operação
Ponto Final, desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de
Janeiro, entre eles Rogério Onofre de Oliveira, ex-presidente
do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio
de Janeiro (Detro-RJ), com base na decisão em que já havia
ordenado a libertação do megaempresário Jacob Barata Filho,
conhecido como Rei do Ônibus. O ex-presidente do Detro-RJ
teria recebido pelo menos R$ 44 milhões no esquema de

corrupção no setor de transporte do Rio, de acordo com as
investigações. Além de Onofre, Gilmar Mendes decidiu soltar
a mulher do investigado, Dayse Deborah Alexandra Neves,
e o policial aposentado David Augusto da Câmara Sampaio,
acusado de fazer parte do esquema do governador Sérgio
Cabral. Os três, foram presos no âmbito da Operação Ponto
Final, que desbaratou a máﬁa atuante no setor de transportes
no Rio, responsável pelo pagamento de mais de R$ 260 milhões
de propina a políticos e agentes públicos.

Governo federal vai liberar saques do Pis/Pasep para idosos

O governo federal conﬁrmou a liberação para saques de R$
15,9 bilhões do Pis/Pasep para cerca de 7,8 milhões de idosos.
A informação foi antecipada ao Potal pelo G1 na manhã de
quarta-feira, dia 23 de agosto e conﬁrmada no início da tarde
pelo ministro do planejamento, Dyogo Oliveira, em cerimônia no
Palácio do Planalto. Serão beneﬁciados homens com 65 anos
ou mais e mulheres com 62 anos ou mais. O calendário de
saques começa em outubro próximo, mas ainda será detalhado
pelo governo. Em junho de 2016 o saldo médio por cotista era
de R$ 1.187, sendo que a maioria deles possuía ao menos R$
750 a ser resgatado. Para saber se tem saldo no Pis/Pasep,

os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa
Econômica Federal (agente operador do Pis) e, os servidores
e empregados públicos, devem recorrer ao Banco do Brasil
(agente operador do Pasep). No caso dos cotistas já falecidos,
os herdeiros terão direito aos recursos do Pis/Pasep. A medida
se assemelha ao saque das contas inativas do FGTS, que injetou
neste ano cerca de R$ 44 bilhões na economia. Trata-se de
mais uma bondade do governo Michel Temer, que sofre com
a baixa popularidade. A medida também deve contribuir para
aquecer a economia brasileira, que ainda patina.

Janot diz que investigações comprovam acusações contra Temer
O procurador-geral da República,Rodrigo Janot, aﬁrma
que investigações complementares da Lava-Jato comprovam
acusação de que, a partir de um pedido do presidente Michel
Temer ao ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, a
empresa Barro Novo Empreendimentos, repassou R$ 1 milhão
em propina para a campanha do candidato do PMDB à prefeitura
de São Paulo em 2012 Gabriel Chalita. As informações sobre a
suposta transação entre Temer, Sérgio Machado e a Barro Novo,
empresa ligada a Odebrecht, estão na denúncia apresentada
por Janot na sexta-feira (25) contra o ex-presidente José Sarney
(PMDB-AP) e os senadores do PMDB Renan Calheiros (AL),
Romero Juca (RR) e Valdir Raupp (RO), entre outros. Temer
só não foi denunciado porque está protegido pelo mandato

presidencial. Pelo artigo 86 da Constituição, presidente da
República não pode ser investigado por fatos anteriores
ao mandato. Diante do impedimento legal, as informações
relacionadas a Temer deixadas à parte para serem retomadas
em uma nova investigação quando o presidente deixar o cargo.
"Relativamente à suposta participação do presidente Michel
Temer nos fatos envolvendo o pagamento de vantagem indevida
pela empresa do grupo Odebrecht, a cláusula constitucional de
imunidade do art. 86, § 4P, impede a adoção de providências
a respeito. Já a possível ausência de outras pessoas ou fatos
na denúncia não implica arquivamento implícito ou indireto",
explica Janot.

PF indicia presidente do DEM por corrupção e lavagem de dinheiro
Essa raposa veia já é da tiurma há muito tempo!

A Polícia Federal concluiu em inquérito que há indícios de
que o senador José Agripino Maia (RN), presidente do DEM,
tenha praticado corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O
caso envolve suposto recebimento de propina na construção
da Arena das Dunas, em Natal. Uma das sedes da Copa do
Mundo de 2014, o estádio foi erguido pela empreiteira OAS,
uma das investigadas no petrolão. As conclusões do inquérito
foram divulgadas pela PF. O documento segue agora para o
Ministério Público Federal, que pode decidir se oferece ou
não denúncia contra o senador, que tem foro privilegiado no
Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal aponta que
José Agripino teve participação no recebimento de vantagens

indevidas da empresa OAS em troca de seu auxílio político na
liberação de recursos de ﬁnanciamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) direcionados
à construção da Arena das Dunas, em 2013. O repasse teria
sido feito por meio de doações oﬁciais e repasses em espécie,
totalizando pelo menos 2 milhões de reais. O inquérito se
baseou em mensagens extraídas do celular de José Aldelmário
Pinheiro, executivo da OAS, nas delações do doleiro Alberto
Youssef e seu homem da mala, Rafael Angulo Lopez, e de
documentos obtidos a partir da quebra do sigilo bancário e
ﬁscal dos investigados.
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A PROBLEMÁTICA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA
TRATADA NA ESCOLA

Objetivando divulgar informações e intensiﬁcar o combate ao mosquito da dengue na cidade de Faxinal, bem como
envolver ativamente os alunos da Rede de educação básica no dilema causado pelo famigerado mosquito Aedes Aegypti,
transmissor das doenças dengue, chikungunya, zika e febre amarela, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAXINAL,
através das Secretarias de Educação e da Saúde viabilizaram a confecção de 1.600 Kits de materiais escolares, com
recurso do VIGIASUS. O material intitulado “FAXINAL CIDADE UNIDA CONTRA A DENGUE” apresenta uma mensagem
de preocupação com o aumento da proliferação do mosquito da dengue em nossa cidade e tem por meta ensinar os alunos
da Rede Municipal de Ensino a combater e prevenir esse mosquitinho que tanto faz mal para a nossa saúde.
Os professores, importantes nessa luta estarão ensinando sobre a prevenção e cuidados que devemos tomar nas nossas
casas e na escola, ampliando o trabalho educativo voltado às questões da saúde, procurando desenvolver atividades que
mobilizem a comunidade na tomada de ações que diminuam o avanço perigoso da dengue em diferentes regiões da cidade.
A Ideia é trabalhar com o tema em sala de aula (orientar os estudantes), sobre informações básicas de combate ao mosquito
Aedes Aegypti; formas de prevenção; esclarecer os sintomas da doença e Intensiﬁcar o trabalho nos bairros onde moram.
Salientamos que a centralidade deste trabalho em conjunto (educação/saúde), nada mais é do que enraizar a cultura de
medidas de prevenção de doenças através de uma ação educativa. Isto é, tornar a escola um centro de atividades voltadas
à educação em saúde. Ou seja, o nosso foco de atenção é, predominantemente, o indivíduo, as pessoas o ser humano e
o bem estar de toda população.
Nesse contexto, o lixo é um aspecto importante a ser analisado. Os cuidados com o lixo exposto, principalmente nos
quintais, vêm provocando um sério problema de saúde pública, além de deixar a cidade suja.
“O lixo quando não é tratado, cheira mal, é feio, ocupa espaço, atrai moscas, ratos e outros animais, contamina o solo,
a água e o ar e faz mal à saúde das pessoas”.
Como todos sabem existem sérios problemas que permeiam o lixo: a poluição ambiental, as doenças, a destinação e
armazenamento, entre outros. Um destes problemas é o tempo gasto para o meio ambiente absorver o lixo, como por exemplo:
o plástico leva uns 150 anos para se decompor; a lata de alumínio mais de 1.000 anos; o vidro mais de 10.000 anos; lata de
aço uns dez anos; o papel de 03 meses a vários anos dependendo do tipo; restos orgânicos de 02 a 12 meses, entre outros.
Além disso, não podemos esquecer que o problema da dengue requer atenção contínua, com o envolvimento das
autoridades ligadas ao controle e da própria população. A ação dos moradores é vital para o controle do avanço da doença,
pois, 80% das larvas do mosquito transmissor encontradas pelos agentes de saúde estão dentro das residências. Não
podemos descuidar da dengue e da limpeza dos quintais.
Portanto, cidade limpa e dever de todo cidadão. A união de todos é essencial para combater este problema que é de
todos nós.
COMBATER A DENGUE É DEVER MEU, SEU E DE TODOS!
CONTAMOS COM VOCÊ!!!
Para maiores informações sobre o trabalho do CVASST – Coordenadoria de vigilância ambiental, Sanitária e Saúde do
Trabalhador; reclamações e denúncias, a pessoa pode ir à Prefeitura Municipal ou ligar (43) 3461-1332 - ramal 24.

Pente ﬁno do INSS divulga lista de não encontrados

Nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, de 2017, muitas pessoas, principalmente beneﬁciários do INSS, estavam aﬂitos
atrás da lista de 55.152 convocados da providência que não foram localizados pelo Instituto de Seguridade por inconsistências
no endereço. O aviso dizia que quem não entrasse em contato, teria o pagamento bloqueado; após bloqueio, prazo para
marca perícia é de 60 dias. O agendamento da perícia é obrigatório e deve ser feito exclusivamente pelo telefone - o número
é 135. Não é preciso ir até uma agência do INSS para fazer a marcação da perícia. O INSS vai bloquear automaticamente
o benefício de quem não entrar em contato com o órgão. A partir do bloqueio, o beneﬁciário tem mais 60 dias para marcar a
perícia. Com o agendamento dentro do prazo, o benefício é liberado até a realização da perícia. Se passarem 60 dias sem
que o beneﬁciário se manifeste, o benefício será cancelado.

Aposentados começam a receber antecipação
do 13º
Depósitos seguem até o 8 de setembro, de 2017
junto com a folha de pagamentos mensal do INSS

Aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber
a antecipação da primeira parte do abono anual, conhecido como
13º, a partir da sexta-feira, 25 de agosto. O depósito da gratiﬁcação
será realizado junto com a folha de pagamentos mensal do INSS
que começa a ser depositada no dia 25 de agosto e segue até o
dia 8 de setembro, conforme Tabela de Pagamentos de Benefícios
2017. Mais de 29,2 milhões de benefícios receberão a primeira
parcela do abono anual que corresponde a 50% do valor do 13º
e representa uma injeção extra na economia de pelo menos R$
19,8 bilhões nos meses de agosto e setembro. Acesse a tabela
com os valores por estado. Não haverá desconto de Imposto de
Renda (IR) nesta primeira parcela. De acordo com a legislação,
o IR sobre o 13º somente é cobrado em novembro e dezembro,
quando será paga a segunda parcela da gratiﬁcação natalina. Valor
da antecipação – Aposentados e pensionistas, em sua maioria,
receberão 50% do valor do benefício. A exceção é para quem
passou a receber o benefício depois de janeiro. Neste caso, o valor
será calculado proporcionalmente. Os segurados que estão em
auxílio-doença também recebem uma parcela menor que os 50%.
Como esse benefício é temporário, o INSS calcula a antecipação
proporcional ao período. Não recebem, por lei, os segurados que
recebem benefícios Assistenciais (LOAS) não têm direito ao 13º
salário, que corresponde a cerca de 4,5 milhões de benefícios.

Hospitais obrigados a informar nascidos com
deﬁciência

Na Semana da Pessoa com Deﬁciência Intelectual e Múltipla,
foi aprovado, em terceiro turno, o projeto de lei nº 408/2016, da
deputada Claudia Pereira (PSC), que obriga instituições de saúde
das redes pública e privada a registrar e comunicar imediatamente
os nascimentos de crianças com deﬁciência intelectual e múltipla.
A matéria visa garantir o mais rápido e adequado atendimento a
recém-nascidos com deﬁciência intelectual e múltipla, e assegurar
a mais pronta intervenção de proﬁssionais capacitados como
médicos e assistentes multidisciplinares. Também em terceira
votação passou o projeto de lei nº 267/2017, de autoria do Poder
Executivo, que promove alterações no Quadro Próprio do Poder
Executivo, acrescentando, alterando e revogando dispositivos da
Lei nº 13.666/2002. Entre outros pontos, a nova iniciativa estabelece
critérios para alteração de carga horária, além da modiﬁcação da
nomenclatura da função de Educador Social para Socioeducador,
bem como extinção de alguns cargos e funções.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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Procurador da Lava Jato critica distritão
O procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos
responsáveis pela força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, disse na
terça-feira, que alterar o modelo político do País para o distritão é uma forma
de deputados e senadores se blindarem da Justiça por meio da manutenção da
prerrogativa de foro. Lima declarou que a proposta de reforma política discutida
no Congresso não apresenta nenhuma solução para os problemas de corrupção
enfrentados pelo País. “O “distritão”, segundo alguns estudos, representaria
uma renovação entre 5% a 10%, um número menor do que ocorreria no
sistema proporcional. Os atuais membros do Congresso estão promovendo uma
reforma para manterem o sistema e para se manterem lá, não só nos cargos
de deputado e senador, mas com o foro privilegiado”, disse Lima. O procurador
criticou os gastos que o “distritão” traria para as próximas eleições. Os deputados
discutem a criação de um fundo público de 3,6 bilhões de reais para ﬁnanciar
campanhas em 2018, mas a proposta deve ser vetada no plenário da Câmara
por conta da forte rejeição popular. “Vemos uma movimentação no Congresso
que nada tem a ver com a solução desses problemas. Estão tentando salvar o
mesmo esquema de campanhas políticas caras, não estão propondo nenhuma
reforma para combater essa onerosidade. O “distritão” é a forma mais cara de se
fazer campanhas, continuará havendo a busca por recursos públicos para fazer
frente a essas despesas. Não temos nenhuma proposta que vise a solucionar
os problemas revelados pela Lava Jato”, aﬁrmou o procurador.
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Rua Santos Dumond - 483

Renan é alvo de novo inquérito no desvios no fundo
Postalis
Esse é campeão da falcatrua!
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF),
determinou a abertura de um novo inquérito contra o senador Renan Calheiros
(PMDB-AL), para apurar se o parlamentar recebeu propina em um esquema
de desvio de recursos do Postalis, fundo de pensão dos Correios, que teria
como operador Milton Lyra, lobista ligado ao peemedebista. O caso estava sob
sigilo até quinta-feira (24), quando Barroso resolveu dar publicidade após a
Procuradoria-Geral da República (PGR) dizer que não havia mais necessidade
de tramitação em segredo de Justiça. Denunciado na sexta-feira como suposto
beneﬁciário de um esquema de desvios a partir de contratos da Transpetro, o
ex-presidente do Senado agora passa a responder a um total de 18 inquéritos
no Supremo Tribunal Federal, sendo que em um destes a Corte já recebeu a
denúncia, em dezembro, tornando-o réu. As investigações preliminares apontam
operações ﬁnanceiras milionárias realizadas pelo fundo Postalis com a compra
de papéis de empresas de fachada que seriam geridas por Milton Lyra e Arthur
Machado. O inquérito tem suporte de delações premiadas de Nelson Melo,
dono da Hypermarcas, de Delcídio do Amaral, ex-senador cassado, e do doleiro
Alberto Youssef, além de relatórios de inteligência ﬁnanceira.
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Seguros de veículo, residência, empresa, vida,
agrícola.
"Você conquista, a gente protege."
REPRESENTANTE

(43) 3461-1608

UNOPAR EAD - Se você quer estudar, procure o Polo da
Unopar de Rosário do Ivaí. Garantia, qualidade e facilidade
para concluir seus estudos ou fazer uma nova faculdade.
Aproveite e faça isso agora, porque "Tempo" é dinheiro

(43) 9979-5870

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

LOCAÇÃO

Claudemiro Gonçalves Moreira,

1) Casa Alvenaria, dois quartos, R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)
Alameda Projetada 26, Acesso pela 3. Terreno 300m², Rua Candido
Rua dos Dominicanos R$ 700,00 Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00

4. Terreno 310m² Residencial

mensais

2) Casa Alvenaria, dois quartos, Av Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais

5. Terreno 300m², Residencial

3) Casa Alvenaria, dois quartos, Vale Verde, R$ 50.000,00
Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 6. Terreno 313m², Residencial

Vale Verde, R$ 60.000,00

mensais

4) Casa Alvenaria, dois quartos, 7. Terreno 252m² Residencial

VENDA

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

Rua Presbitero J. Loureiro de Melo Bela Casa, R$ 80.000,00

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

- Terreno12x35 420m² Jardim Santa Helena.

125, R$ 280,00 mensais

R$110.000,00.

R$55.000,00.

5)

- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 113m²

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.

de construção(laje). Consulte Valor.

Rua Marta Bueno de Camargo, Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00

Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul:

- Terreno 222m² Jardim Los Angeles, Rua 31

Terreno

de Março.R$40.000,00.

ValorR$100.000,00.

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí.

- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: Valor

Asfalto. Consulte Valor.

R$150.000,00.

TERRENOS FAXINAL

-

Casa

Terreno

Alvenaria
150m².

Res.

Gralha

Financia-se

15,50X22

Valor:

CASAS BORRAZÓPOLIS

Valor:

Imóveis em vários bairros da cidade,

TERRENOS BORRAZÓPOLIS
de

Financia-se

Azul:

ValorR$100.000,00.
-Terreno

150m².

341m²Rua

Rio

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

IMÓVEL RURAL

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.
-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti: Minha
Casa Minha Vida.Valor R$105.000,00.

CASAS MAUÁ DA SERRA
Imóveis em vários bairros da cidade,
ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

Sítio 30 alq. 07 mecanizado e possibilidade

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje

de mecanizar mais 04alq. 17alq de pastagem

ou forro PVC.

e 06alq de reserva legal. Consulte Valor.

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos.

-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja

Valor R$215.000,00.

Doce. Prox. da rodovia. Município de
Borrazópolis-Pr.

IMÓVEL COM. FAXINAL

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

LOCAÇÃO

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel

CASAS FAXINAL

com contrato de locação ativo). Consulte
Valor.

CASAS FAXINAL

-Casa Jd. Los Angeles – 04 quartos,
piscina

aquecida

e

coz.

planejada.

Imóveis em vários bairros da cidade,

R$1.090,00 mensal.

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Casa Jardim São Pedro – 02 quartos.

-

Valor R$450,00 mensal.

Casa

Alvenaria

Residencial

Casavechia(lado Cocari): Financia-se. Valor

-Casa Conj. Francisco Fink – 03 quartos.

R$120.000,00.

Valor R$490,00 mensal.

Casa Alvenaria,

2

8. Terreno 600m², Rua Yani de
quartos, Oliveira Munhoz esquina com Rua

R$ 500,00 mensais (seis casas (dois lotes Disponíveis)

9. Casa Alvenaria, Acesso da Rua

disponíveis)

Rosário do Ívai agora com novidades:
aulas 1 vez por semana ou 100% online

No Ensino a Distância da Unopar, você tem 23 cursos
à sua escolha, com aulas ao vivo via satélite, 1 vez por
semana ou 100% online. Cursos reconhecidos pelo MEC,
o diploma é igual ao do presencial e a mensalidade cabe
no seu bolso. Inscreva-se já no site unopar.br ou visite o
Pólo de Rosário do Ívai, na Avenida São Paulo, número
402, Fone (43) 3465 1454 / 3465 1487 Vestibular Unopar
2014! Unopar. Mais próxima, para você ir mais longe.
Relação de Cursos: Cursos Licenciaturas e Bacharéis;
Administração, Artes Visuais - Licenciatura, Ciências
Biológicas - Licenciatura*, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas (Economia), Geograﬁa - Licenciatura, História
- Licenciatura, Letras - Lígua Portuguesa e Respectivas
Literaturas - Licenciatura, Matemática - Licenciatura,
Pedagogia - Licenciatura, Serviço Social, Sociologia
- Licenciatura. Cursos Superiores de Tecnologia em:
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e
Imagem Pessoal*, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão
Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais,
Segurança do Trabalho, Engenharia da Computação
e Engenharia da Produção. *Além dos encontros
presenciais semanais obrigatórios, tem encontros
presenciais quinzenais obrigatórios para as aulas práticas.

6) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua dos Dominicanos, R$ 240.000,00
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais

10. Casa Alvenaria, Rua Jose

7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua Kotlinski, Jd Garcia R$ 110.000,00
Jose Kotlinski, 286 Jd Garcia, R$ 11. Casa Alvenaria situada a

Rua João Sansonovski 63, R$

450,00 mensais

8) Casa de madeira, 2 quartos, Av. 350.000,00
Brasil 2.254, R$ 380,00 mensais

12.

Casa

Alvenaria

70,00m²,

9) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua Terreno 260,00m² Rua Goias 652,
Eugenio Bastiani 2071, R$ 800,00 centro, R$ 150.000,00

13. Casa Alvenaria com sala

mensais

10) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua comercial, 135 m² terreno 600
Wilson F. Fortes, Residencial Vale m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$

200.00,00

Verde, R$ 440,00 mensais

11) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 14.

Casa

Alvenaria,

terreno

Antonio Garcia da Costa 550, R$ 267m², Rua 4,109, Jardim Pedro

G da Luz, R$ 130.000,00

550,00 mensais

12) Casa Alvenaria, 2 quartos, 15. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu
Residencial do Lago, R$ 450,00 Machado de Oliveira 27, Jd Adram

R$ 220.000,00

mensais

13) Sala Comercial 220m², Rua 16. Chácara área de 10.000m²
Eurides Cavalheiro de Meira 167, saída

para

Cruzmaltina,

R$

250.000,00

R$ 1.500,00 mensais

VENDA

17. Chácara área de 3.048 m²,

1. Terreno 600m² Rua Yani de Kaloré – Pr R$ 150.000,000
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
2.

Terreno

1.200m²

18. Casas Novas 70m² Residencial

Rua Casavechia R$ 135.000,00

