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Honestidade, raridade deste país de espertezas,
Onde política é escola para ficar rico da noite pro dia,
Onde a miséria é inerente nesse país de riquezas,
Onde se pune a verdade e glorifica a mentira.
O que enobrece a nossa elite é a esperteza,
Incentivando aos nossos jovens que roubar vale a pena.
Honestidade neste país é sinal de pobreza,

AUTO POSTO

De quem não terá nada, de quem se apequena.

PILAR

País onde a esperteza nem pensa em ser sutil,
Onde a justiça é cega e não vê esses matreiros.
Onde o lixo vira comida nesse rico Brasil,

(43) 3474-1241

Pois a miséria e a fome são do povo companheiro.

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR

Por que essa avareza de brigar pelo poder e riqueza?
Por que não dividir as riquezas que a natureza nos dá?
Pois pertence a todos e não a esses imbecis que usam de espertezas.
A honestidade morta não tardará, ainda renascerá...
Luiz Carlos Rodrigues dos Santos

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA
RENOVAÇÕES E NOVAS HABILITAÇÕES,
CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:

43 99975-4642

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp

Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS

Indicação nº033/2017 – Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal juntamente com a secretaria de
agricultura que aproveite o espaço que tem em nosso viveiro municipal e faça a construção de
canteiros para fazer o plantio de arvores nativas. - JUSTIFICATIVA - As nascentes do nosso município
estão precisando de reﬂorestamento e este viveiro de árvores ajudaria muito para que ﬁzéssemos
esse reﬂorestamento no nosso município, pois antigamente nós tínhamos um viveiro de arvores
nativas e hoje não existe mais, então peço ao órgão competente que amadureça a ideia para que
seja construído esse viveiro de árvores nativas.
Pedido de Informação nº038/2017 – solicito informação ao senhor prefeito municipal, juntamente
com a secretaria de agricultura se tem alguma previsão para reforma do viveiro municipal do distrito
de Ribeirão Bonito, pois o nosso viveiro está precisando urgente de um novo almoxarifado, esta
precisando de banheiros e instalações novas e também um muro na frente do viveiro, por isso faço
esse pedido de informação.
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LINGUA DE FOGO
Motorista da saúde multi uso ta levando a rodo
as cumadinhas, por onde passa deixa história. Queria
saber o que ele tem de tão bão assim deve ser muito
bão de cama. Hhhhuuuuiii! Dá até vontade! Ou a
cumadinha ta a perigo ou é rapaz alegre!

Loirinha lindia, continua cada vez mais lindia. Tô
de zóio nela!
Valeti foi pego por outro valeti pegando valeti
atrás da árvore. A árvore é hermafrodita!
Loira da buzanfa avantajada da Terra do Tumati

Tem vereadores de certas cidades que ﬁcam

ta distribuindo pra rapaziada. Mas precisa ser novilho!

mais na barrosa do que na Câmara. São os famosos

Na Terra do Tumati tem a turminha dos metralhas.

Lulus do Lalau!

Se fosse um grupo seria o grupo dos veiaquinhos: o

Na Terra da Uva, ex-luluzinho do setor rodoviário
diz não gostar de pinhão, mas acaba levando pinhão
cozido e descascado pra cumadinha do amigo. Já
com medo da reação, ele já contratou o plano aliança.
Eita, tudo isso é medo!

pagode, o 7x0; e o quase lulu. O bloco pode crescer!
Segundo um cidadão de visita na Terra do Saquê,
o lugar tem muitas funcionárias bonitas. É vero!
Cumadinha diz que brinquedinho do valeti é
pequeno, ou será que a caixinha que é muito grande.

Lava Jato, Canalha, Dimenor e moço do gás,
tomam todas no Motocross, teve gente que foi embora
guinchado. Eta mardita!

Só vendo pra ver! A caixinha!
Tem gente que ta fazendo curso pra puxa-saco,
mas nem terminou e já passou com louvor. Cuidado

Na Terra da Ave que Canta vai surgir o buteco
Divorciu’s Bar. Só vai ser barraco caindo!

pra não arrebentar o saco do lalau!
Tem um cidadão da Terra do Tumati que foi

Têm assessores de imprensa que estão muito
devagar, inclusive um gordinho! Vamo trabaiá gente!

com a cumadi pra Portugal e Europa, ﬁcou 20 dias
passeando e gastou 8.000 euros. Já o Temer fez uma

Açougueiro recém papai perdeu rabada do

escala em Portugal que não precisava fazer e gastou

companheiro, ta perdido e nervoso com a chifrada.

mais de 19.000 euros (mais de 70.000 reais). Eles

Chupa que é de Uva!

roubam e causam a crise, e nóis pagamos. Dinheiro

Tem gente que vive falando em nome de Jesus,
mas não paga ninguém. O Nazareno pregava s
honestidade. O cidadão ta cultuando o cara errado!
Cumadinha

diz

que

a

jandirinha

dela

é

perfumadinha. Só conferindo!
Tem um veínho que ta de olho na cumadinha do
outro. É a cornitude na 3ª idade!

de trouxa é festa de malandro/ladrão! Temos que
Temer!
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.
T.M.J PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 09.377.949/000180
Fones:99970-0739 - Faxinal - Pr
EXPEDIENTE
Horário de atendimento: das 11:00 às 17:00 horas
Diretor responsável: Tolstoi Mantovani Júnior

A LOJA DOS PREÇOS
BAIXINHOS, BAIXINHOS...
GRANDES RIOS, RIO BRANCO DO IVAÍ,
CÂNDIDO DE ABREU E FAXINAL
WEB: www.facebook.com/lojario.moveis

Revisão: Tolstoi Mantovani Júnior
Diagramação e arte ﬁnal: Vitória Maria do Vale Mantovani
email: jornal.sonegocios@hotmail.com
Impressão: Gráﬁca - Folha de Londrina, Av. 10 de Dezembro, 4000 - Londrina - PR
Circulação: Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Grandes Rios, Kaloré,
Mauá da Serra, Rio Branco do Ivaí e Rosário de Ivaí.
Data de Impressão: 03/09/2017
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Espaço dos
Vereadores
MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal
Por meio da Indicação nº 035/2017, em 21
de agosto, a vereadora solicitou ao Executivo,
entre outros pedidos, que disponibilize carros
exclusivos para transportar gestantes de alto
risco e pessoas em tratamento de câncer aos
municípios próximos. Dessa maneira, haverá maior conforto
e comodidade no deslocamento desses pacientes. Já no dia
14 de agosto, com a Indicação nº 033/2017, a parlamentar
requereu que Executivo abra licitação para viabilizar a realização
de raios-x com os laudos. "Oferecendo esse tipo de serviço, a
população não precisará sair da cidade somente para fazer os
exames", salientou a vereadora. Na mesma medida, Marcela
pediu a disponibilização de um médico para a Zona Rural no
período matutino. Dessa maneira, o atendimento será garantido
a moradores de regiões como Campina dos Gomes, Bairro dos
Ribeiros, entre outras. Ainda nesta indicação, Marcela solicitou,
do Executivo, um posicionamento sobre como está o andamento
do projeto asfáltico do Jardim David Jorge Cury. Ela quer saber
se há previsão para que os trabalhos sejam feitos ainda neste
ano.

MARCILIO CEZAR VICENTE
Faxinal
Por meio da Indicação nº 036/2017,
apresentada no dia 21 de agosto, o presidente
da Casa solicitou ao Executivo que providencie
melhorias na pista de atletismo do Estádio
Municipal Pedro Ferigato e que a mesma seja
liberada para o treinamento de corrida após as 17h. No mesmo
pedido, ele requereu a aquisição de barracas articuladas para
que sejam instaladas no cemitério municipal em dias de chuva.

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal
Com o objetivo de aproximar e integrar a
população aos trabalhos do Poder Legislativo
Municipal, o vereador apresentou o Projeto de
Lei (PL) nº 038/2017, que institui o Programa
Câmara Itinerante. A proposição foi aprovada
em segunda e última votação na sessão ordinária de 28 de
agosto.Com o programa, reuniões de caráter informal ocorrerão
nos bairros do município e a população terá o direito de fazer
uso da palavra, expondo os seus reais anseios.
Ainda no dia 28 de agosto, o parlamentar ingressou com
o Requerimento nº 083/2017, requerendo iluminação para os
pontos de ônibus da cidade, visando evitar a ocorrência de
roubos ou furtos nesses locais. Também solicitou, enquanto
não ocorre a viabilização do asfalto, que haja readequação com
cascalho no Jardim David Jorge Cury, além de um trecho no
ﬁnal da Rua São Lourenço, próximo à bica d'água. Ainda pediu
que o Executivo possibilite a readequação da iluminação pública
na região da Rua Goiás com a Rua Claudemiro Gonçalves
Moreira. Também solicitou que sejam disponibilizados cursos
aos beneﬁciários do programa Bolsa Família, com o uso de
recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD).

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 04/09 a 10/09
Farmácia do Povo
3461-3040 / 99922-5317

Temer aﬁrma que não irá antecipar retorno ao Brasil
Quem tem, tem medo!

Com receio de uma repercussão negativa, o presidente
Michel Temer foi convencido no sábado (2) a não antecipar o
seu retorno ao Brasil da reunião dos Brics. No sábado (2), o
peemedebista aﬁrmou à imprensa que manterá o cronograma
original, ou seja, permanecerá na China até terça-feira (5).
"Depois que disseram eu vou voltar, vou voltar não. Vou ﬁcar",
disse ele, ao ser questionado pela imprensa brasileira. Na sextafeira (1), no entanto, o presidente havia aﬁrmado a assessores
e a aliados que iria encurtar a sua permanência na China,
voltando na segunda-feira (4). O motivo seria a iminência da
apresentação de uma nova denúncia contra o peemedebista
pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e a votação
dos destaques da meta ﬁscal. A divulgação da decisão repercutiu
mal dentro da própria comitiva brasileira na China. A avaliação
é de que a antecipação passaria a imagem pública de que ele

estaria preocupado com a nova acusação e um sinal negativo
para a comunidade internacional. O peemedebista chegou a
tratar do assunto com pessoas próximas, que o aconselharam
a manter o cronograma original. Se encurtasse a permanência,
seria a segunda vez que o presidente e ausentaria antes do ﬁm
de um encontro econômico mundial por conta de denúncia de
irregularidade. A expectativa é de que a nova acusação seja
apresentada apenas na sexta-feira (8) pela PGR (ProcuradoriaGeral da República). Em julho, ele já tinha abandonado a
cúpula do G20, em Hamburgo, após o PSDB ter aﬁrmado que
havia chance de prosperar denúncia contra ele por corrupção
passiva. Além da possibilidade da denúncia, causou mal-estar
na comitiva presidencial as declarações do empresário Joesley
Batista de que o presidente lhe pedia dinheiro.

Cármen abre contracheque de ministros e servidores do Supremo
Antes tarde do que...

O portal do Supremo Tribunal Federal (STF) passou a detalhar
os pagamentos de seus ministros e servidores. A medida atende
à decisão da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do
Conselho Nacional de Justiça, de dar maior transparência aos
dados sobre os salários e benefícios de todos os servidores do
Supremo. A determinação da ministra foi tomada no dia 18 de
agosto e serve para dar mais eﬁcácia à decisão administrativa
tomada pelo Plenário do STF na sessão de 22 de maio de 2012
e à Resolução 528, de 3 de junho de 2014. Cármen considerou
a necessidade de aperfeiçoar o cumprimento da Lei de Acesso à
Informação, de 2011, para permitir a informação sobre os gastos
com pessoal e contratos ﬁrmados pelo Supremo. Ela determinou
o aprimoramento na exposição dos dados sobre pagamentos
de servidores, especiﬁcando o subsídio e as demais parcelas,
ﬁxas ou variáveis, ainda que realizadas uma única vez. O portal
do STF começou a detalhar os pagamentos dos salários dos
servidores. As licenças-prêmio pagas em dinheiro já passaram

a estar disponíveis no portal. De acordo com o diretor-geral do
STF, Eduardo Toledo, o detalhamento seguirá com itens como
vantagens pessoais, licença-prêmio, indenização de férias,
serviços extraordinários, entre outros que terão as suas origens
registradas. Qualquer parcela paga ao servidor terá a sua
fundamentação explícita. No portal do Supremo, quem acessar
o menu Transparência poderá ver os gastos com remuneração,
passagens, diárias entre outros itens. As informações relativas
aos salários dos servidores estavam disponíveis no site do
STF, mas de forma consolidada e não com a sua destinação
esmiuçada, como começou a ser feito agora. Apesar de o STF
não se subordinar ao CNJ, a decisão da ministra se alinha à
Portaria n. 63, de 17 de agosto de 2017, que determinou que
os tribunais brasileiros enviem ao colegiado os dados relativos
aos pagamentos feitos aos magistrados de todas as instâncias
do Judiciário, especiﬁcando os valores relativos a subsídios e
eventuais verbas especiais de qualquer natureza.

Democracia só existe com Judiciário forte e livre
Onde?

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra
Cármen Lúcia, fez na manhã de terça-feira uma defesa do Poder
Judiciário e da atuação de magistrados em todo o país. Em
sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ela disse que
não é possível garantir a manutenção de um regime democrático
sem preservar a autonomia dos juízes. “Sem o Poder Judiciário
forte, livre e imparcial — no sentido de não ter partes, de não
adotar atitudes parciais — não teremos uma democracia, que é
o que o Brasil tem na Constituição e espera de uma forma muito
especial dos juízes brasileiros para a garantia dos direitos e
das liberdades dos cidadãos”, declarou a ministra, que também
preside o CNJ. Cármen Lúcia aﬁrmou que os magistrados
brasileiros merecem ser reconhecidos “por tudo que trabalham,
que se empenham e que sofrem”. Segundo ela, muitas vezes
os juízes são incompreendidos em suas decisões. “É claro que
todas as vezes que nós julgamos, ao menos uma parte ﬁca

insatisfeita com o juiz, e isso se transfere cada vez mais, sem
uma compreensão exata da técnica, para a própria pessoa,
o que faz com que a nossa não seja uma função fácil. Ela é
apenas necessária.” A manifestação da ministra ocorre em meio
à controvérsia dos salários dos juízes brasileiros. Recentemente,
o CNJ emitiu uma portaria determinando que todos os tribunais
de Justiça estaduais informem os vencimentos exatos dos seus
magistrados. Cármen Lúcia também determinou que o site do
STF detalhe o contracheque de todos os ministros e servidores
da Corte. Além disso, uma pesquisa Ipsos divulgada no ﬁm de
semana mostrou que, entre julho e agosto, houve aumento
signiﬁcativo da desaprovaçãoa ministros do STF. Até o juiz
Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira
instância, enfrenta desgaste: apesar de seu desempenho ainda
ser majoritariamente aprovado pela população, sua taxa de
rejeição está no nível mais alto em dois anos.

Joesley Batista chama Temer de ladrão geral da República
O sujo falando do mal lavado!

O empresário Joesley Batista, do grupo JBS, chamou o
presidente Michel Temer de ladrão geral da República. Em nota
divulgada na madrugada de sábado (2), o empresário aﬁrma
que a colaboração premiada é um direito e que o ataque feito
a essa prerrogativa revelaria uma incapacidade de o presidente
se defender dos crimes que comete. As declarações do

empresário foram feitas numa reação à nota divulgada ontem
pela Presidência da República sobre o operador Lúcio Funaro,
que ﬁrmou acordo de delação com Ministério Público. Na nota,
o Palácio do Planalto chama o empresário Joesley Batista de
grampeador-geral da República.
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O C O R R Ê N C I A S

Bar é furtado em Faxinal
Em Faxinal, no dia 30 de agosto, às 11 horas, da manhã, na Rua
Eugênio Bastiane, a Polícia Militar foi acionada, via celular, para atender
a um chamado de furto. Ao chegar ao endereço, à equipe foi recebida por
uma mulher, a qual relatou ser proprietária de um estabelecimento comercial,
ou seja, um Bar, sendo que ela saiu do local por volta das 00h30min, da
data de 30 de agosto, e retornado por volta das 11h00min da mesma
data, quando notou que haviam entrado em seu estabelecimento pelo
teto. Relatou ainda que foi quebrada uma máquina de musicas Jukebox
e subtraído de seu interior cerca de R$150,00 (cento e cinquenta reais).
Diante dos fatos, o patrulhamento foi intensiﬁcado na região, porém não
foi possível lograr êxito em encontrar os autores do fato.
Meliante foge e bate moto em árvore
A Polícia Militar registrou infração de trânsito no dia 30 de agosto, às
21 horas, na Rua Santos Dumont, no Bairro Vila Velha. Foi avistada uma
motocicleta, cujo condutor agiu de forma suspeita. Ao tentar abordagem,
o piloto fugiu até bater a moto em uma árvore no ﬁnal da Rua Aeroporto.
Em seguida, abandonou tudo e fugiu a pé. Em seu boletim, a PM informou
que, a princípio, o condutor seria um tal de Makito, que possui várias
denúncias de porte de arma e outros delitos.
Tentativa de furto em Faxinal
No dia 31 de agosto, às 05 horas, na Rua 14 de Dezembro, houve
uma tentativa de furto. Dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher,
entraram no quintal de uma casa e estavam carregando algumas galinhas,
que o dono cria, e que ao notar o fato, de imediato entrou em contato com
a PM, os indivíduos perceberam, soltaram as galinhas e saíram correndo
sentido ignorado.
Acusado de tentativa de homicídio é condenado em Grandes Rios
Leandro dos Santos Vitalino, o Dêga, de 26 anos, acusado de tentativa
de assassinato, foi julgado neste dia 31 de agosto, de 2017, na Comarca
de Grandes Rios. O motivo é que em 2014, na Av. Brasil, na frente da
Lanchonete Styllus, ele agrediu com golpes de faca, Aparecido de Souza
Loreta, morador de Curitiba, mas que estava a passeio na casa de parentes
em Grandes Rios. Ao ﬁnal do júri, que começou às 09 horas e terminou
às 18 horas, com direito a réplica e tréplica, além do plenário que ﬁcou
lotado e cinco testemunhas ouvidas. Foi anunciada a pena de três anos
e oito meses, em regime aberto, mas o preso vai continuar na cadeia,
porque responde a outros crimes e inclusive tem novo julgamento ainda em
2017. As demais acusações são, roubo e tentativa de homicídio. Durante o
julgamento, o advogado de defesa Dr Edineudes Batista e sua ﬁlha, a Dra
Katiucia Batista, conseguiram vitória na sentença de pronúncia, quebrando
a qualiﬁcadora, que era por motivo fútil, o que poderia acarretar em uma
pena maior. Segundo o que consta nos autos, no dia 24 de dezembro, de
2014, o horário do delito foi à uma hora da madrugada, quando alguns
rapazes se desentenderam com um primo da vítima, Aparecido Loreta, Luiz
Carlos Loreta, dizendo que ele havia mexido com a namorada de um deles.
Em meio à confusão, o Dêga, comprou a briga, entrando em vias de fato
com o Aparecido, que tentava amenizar a situação. O rapaz esfaqueado
(Aparecido), disse ter recebido um golpe no abdômen e mesmo ferido,
ainda conseguiu acertar um soco no rosto do acusado, que responde por
pelo menos mais quatro tentativas de assassinato, uma delas ocorrida em
novembro, de 2016, quando ele também esfaqueou uma pessoa que caiu
no piso do açougue do Mercado Ducatão. O julgamento foi presidido pela
juíza Vivian Hey Wescher; na acusação atuou o promotor Carlos Eduardo
de Souza, e na defesa, como já citados, foram os advogados nomeados
pelo estado, Edineudes Batista e sua ﬁlha, Katiucia Batista.
Acusados de assaltos são presos pela Civil
Bandidos invadiram na noite de 30 de agosto, de 2017, quartafeira, uma residência na região do Bairro da Cerâmica, zona rural de
Grandes Rios. O agricultor, conhecido como Licinho, de 75 anos, viveu
momentos de terror e medo, além de ﬁcar ferido com a ação violenta dos
assaltantes, que fugiram levando objetos e uma Saveiro da família. Logo
após o assalto, a equipe do delegado Ricardo Mendes, da Delegacia
de Grandes Rios, entrou em ação, e menos de 24 horas, após o crime,
suspeitos foram presos. "Iniciamos a diligência até apurar que no horário
compatível com o roubo, os suspeitos haviam entrado em um Fiat Siena
branco na rotatória da Praça Camponesa. Identiﬁcamos que o motorista
do carro era Bruno Marinelli, o qual foi localizado e conﬁrmou ter levado
o suspeito Renan Henrique Moreira de Oliveira e outro desconhecido,
até o Bairro da Cerâmica, porem negou que soubesse que iriam roubar",
informou a Polícia Civil. Mais tarde, Renan e um menor, foram detidos e
conﬁrmaram a prática do crime. Ainda informaram que as roupas utilizadas
durante o assalto, foram queimadas na estrada do lixão. Exatamente no

local indicado, o Delegado também diligenciou, encontrando cinzas e uma
calça preta que foi reconhecida pela vítima. Também foi encontrada uma
pistola 635 desmontada, cujo cano caiu na casa da vítima e já havia sido
apreendido pela Militar. Renan e o menor foram autuados em ﬂagrante
delito pelo roubo e Bruno como participante, por ter levado os criminosos
até o local. Os mesmos meliantes ainda serão investigados como possíveis
autores de outros crimes na região.
Agricultor registra boletim de cheque clonado
No dia 28 de agosto, segunda-feira, a Polícia Militar registrou um suposto
estelionato em Cruzmaltina contra o agropecuarista Moacir Persinato, que
em Julho de 2017, foi vítima de roubo e sequestro. Segundo o cidadão,
o mesmo foi informado pela agência do Banco do Brasil de Grandes
Rios, que uma folha de cheque em seu nome e no valor de R$ 2.000,00,
não poderia ser descontada, tendo em vista que já teria sido paga uma
outra folha com mesmo número, mas no valor de R$ 1.700,00. Moacir
desconheceu ter emitido o cheque e segundo a PM, a principal hipótese
é que o cheque tenha sido clonado. Todas as providências foram tomadas
em relação ao fato, que está sendo investigado.
Carreta tanque tomba e pega fogo entre Mauá e Ortigueira
Na tarde de quarta-feira, dia 30 de agosto, o patrulheiro rodoviário
Martinez, conﬁrmou que uma carreta tanque, carregada com álcool
combustível, tombou, às 13:30 horas, e pegou fogo no km 317, da Rodovia
BR 376, Mauá da Serra a Ortigueira, mais precisamente entre a Serra e
a Praça de Pedágio que ﬁca na altura do Bairro dos Franças. "A carreta
tombou e as tampas dos tanques se abriram derramando o combustível
por cerca de dez metros ao longo da pista. O produto inﬂamável, ao ter
contado com as lonas de freio, incendiou, por este motivo, a Rodovia
foi interditada, mas às 16:20 horas, estava completamente liberada. Os
Bombeiros apagaram o fogo, mas como sobrou cerca de um quarto do
combustível que era transportado, o risco de novo incêndio e explosão, era
evidente, por isso, todo cuidado para evitar outros incidentes. Quanto ao
motorista, ele foi socorrido e levado para um Hospital de Mauá da Serra,
com ferimentos leves", informou o policial Martinez.
Facãozadas em Grandes Rios
Uma tentativa de homicídio terminou com Devanir Mário de Moura,
de 24 anos, acusado do crime em Grandes Rios, na tarde de terça-feira,
29 de agosto, na Rua Vital Brasil. Em seu boletim, a PM informou que
fazia patrulhamento, quando foi solicitada com informações que atrás do
mercado São Marcos, havia um homem esfaqueado. Ao chegar no local
indicado, encontrou a vítima, um jovem de 23 anos, com ferimentos em
ambas as mãos. O rapaz relatou que estava em um churrasco, na casa
do autor, quando discutiram e Devanir pegou um facão; ele, a vítima,
para se defender, armou-se com uma pedra e jogou contra o indivíduo.
Disse ainda que mesmo assim, Devanir conseguiu se aproximar e deu
um golpe para atingir seu rosto, mas ele colocou as mãos na frente, para
se proteger, sofrendo cortes apenas nas mãos. Foi acionado o Hospital
Municipal de Grandes Rios para dar atendimento ao ferido. Também foram
realizadas buscas pelas proximidades a ﬁm de encontrar o autor, porém
ele fugiu. Posteriormente a PM voltou na casa e recolheu o facão utilizado
na briga. Ele foi entregue na Polícia Civil, de Grandes Rios. Devanir não
foi encontrado para dar sua versão dos fatos e nem para conﬁrmar ou
negar a prática do crime.
Choque de caminhões em Cruzmaltina
Dois caminhões de uma mesma empresa, que estavam trafegando
vazios, se chocaram no km 234 da Rodovia PRT 272, próximo a cidade de
Cruzmaltina, em frente do Posto Amigão. Segundo informações, o primeiro
caminhão é um Volkswagen 24.280, com placas de Palmas, conduzido
por Josemar de Oliveira Leão, de 30 anos, o segundo caminhão, também
com placas de Palmas, mas Mercedes Benz, modelo 2426, conduzido
por Diego Fernando Fraportti, de 32 anos. Segundo informações, eles
trafegavam na mesma direção, em comboio, quando houve a colisão
traseira. O motorista Josemar de Oliveira ﬁcou ferido e precisou ser levado
para um Hospital de Faxinal. Os veículos de carga ﬁcaram daniﬁcados com
o acidente registrado às 23 horas, de terça-feira, 29 de agosto, de 2017.
Veículos colidem em Borrazópolis
Em Borrazópolis, na manhã, de quarta-feira, dia 30 de agosto, um Fiat
Uno, conduzido por Luiz Carlos Michelim, bateu na lateral de um Fiesta,
conduzido por Paulo Sérgio Bahia, funcionário do Supermercado Ximiti.
Houve apenas danos materiais. O acidente aconteceu na esquina que ﬁca
em frente à Igreja Santos Anjos.
Carreta abarrotada de cigarros é apreendida
O Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Mauá Serra, trecho que
liga com Ortigueira, aprendeu na quinta-feira, dia 31 de agosto, de 2017,

mais um carreta abarrotada de Cigarros. O veículo de carga tem placas
de Itajaí/Santa Catarina, e foi abordada durante ﬁscalização de rotina. O
motorista foi preso. Segundo informações o veículo de carga estava com
mil caixas de cigarros.
PM conduz moto ao Destacamento em Rio Branco
A Polícia Militar informa que uma motocicleta com documentação
regular foi apreendida em Rio Branco do Ivaí. Quem for o proprietário,
deve procurar o Destacamento. A apreensão ocorreu no dia 02 de
setembro, à uma hora da madrugada na Avenida Rio Branco, por questão
de segurança. "Em patrulhamento a equipe avistou a motocicleta placa
AMT-9308, estacionada com o capacete e a chave na ignição. Foi checado
via sistema e nada de irregular constatado. Veriﬁcamos no Hotel Polly se
o funcionário tinha informação do proprietário, porém ele relatou que não.
Buscamos localizar o proprietário, mas sem êxito. Permanecemos no local
e ele não apareceu. Por questão de segurança conduzimos a motocicleta
para o Destacamento", informou o soldado Seraﬁm.
Furto de celular no campo de futebol
No dia 1º de setembro, foi registrado furto em Rio Branco do Ivaí no
Campo de Futebol. Segundo a PM, compareceu no Destacamento, uma
aluna relatando que teve o seu celular furtado enquanto participava de
uma atividade no campo de futebol com os alunos do projeto Construindo
Cidadania. A professora Sueli que estava no local, chegou a perguntar para
os alunos se alguém havia pegado, porém não teve êxito na recuperação.
Justiça determina remoção de presos de Grandes Rios
Nota divulgada pelo site do Ministério Público do Paraná revela que os
presos da cadeia pública de Grandes Rios, terão que ser transferidos no
prazo de 10 dias. É o que estabelece decisão liminar proferida pela Vara
da Fazenda Pública da Comarca, atendendo pedido formulado, em ação
civil pública, pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria
de Justiça de Grandes Rios. Alternativamente, a Justiça determinou que o
Estado do Paraná poderá providenciar o efetivo policial necessário para a
adequada guarda e custódia dos presos em turnos ininterruptos. O MPPR
ajuizou a ação civil após inspeção realizada no início deste mês de agosto,
de 2017, em que se constatou que, pelo reduzido número de policiais na
unidade, no período noturno e nos ﬁnais de semana e feriados, a delegacia
permanece fechada. Nestes dias, a custódia dos 15 presos ﬁca a cargo
de um detento da unidade, considerado preso de conﬁança. Tal situação
tem ocorrido desde maio de 2016. A Promotoria de Justiça destaca na
ação que a solução adotada na delegacia implica em riscos à população
em geral, tendo inclusive, sido registrada uma fuga recente da cadeia, em
que três presos se evadiram. Além disso, expõe os próprios presos, pois
há possibilidade da ocorrência de algum imprevisto, como incêndios ou a
necessidade de socorros médicos de urgência.
Detido acusado de tráﬁco de drogas
Um jovem de nome Sidnei Taborda dos Santos, de 29 anos, foi detido
acusado de tráﬁco de drogas na cidade de Faxinal, no início da madrugada
do dia 1º de Setembro, de 2017, na região central. Os policiais informaram
que estavam em patrulhamento e passaram por um local conhecido como
ponto de venda de drogas, por ser a casa do conhecido Mazzaropi, que
está preso, e visualizaram um indivíduo que jogou um invólucro branco
na rua, gerando suspeição. Foi dada voz de abordagem e encontrado,
em suas vestes, R$ 29,00 (vinte e nove reais) e no objeto que o abordado
havia dispensado, continha sete pedras de substância análoga a crack.
Ele recebeu voz de prisão e respeitado seus direitos constitucionais,
não sendo necessário o uso de algemas. O Jovem foi encaminhado,
juntamente com os objetos apreendidos, para 53º Delegacia Regional
de Faxinal, e confeccionado a documentação necessária. Sidinei negou
que seja traﬁcante.
Pai e ﬁlho foram detidos em Rosário do Ivaí
A Polícia Civil de Grandes Rios, delegado Ricardo Augusto de Oliveira
Mendes e investigador Abel Castorino Pereira de Oliveira, com apoio dos
soldados, Prezotti e Fernando, foram até uma residência localizada na Rua
Principal da localidade de Água Amarela, município de Rosário do Ivaí, após
denúncias que apontavam que no local poderia haver drogas. Ao chega na
casa e fazer uma varredura, não foram encontrados entorpecentes, mas
foram localizados armas, munições e animais silvestres, o que também
caracterizou crime, motivo pelo qual, pai e ﬁlho foram detidos. Eles foram
identiﬁcados por Lucas do Nascimento Gonçalves e Dalton Augustinho
Gonçalves. Foram apreendidos: uma espingarda cartucheira, calibre 28 e
desarmada; seis cartuchos recarregados e intactos; e ainda três pássaros
da famosa espécie Trinca Ferro, aves muito procuradas por compradores
ilegais. Os presos foram acusados de posse ilegal de arma e munição e
crime ambiental. Os envolvidos negaram a prática de crimes.
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Rosário do Ivaí promove curso de
Oleiricultura

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.

O Departamento de Agricultura de Rosário do Ivaí em
parceria com o SENAR-PR promoveu nos dias 16, 17, 18,
21 e 22, de agosto de 2017, o curso de cultivo de olerículas.
Participaram deste evento, os agricultores familiares que vêm
produzindo, tomate, vargem e pepino em cultivo protegido
(estufa), entre outras culturas. Durante o curso, os produtores
tiveram a oportunidade de conhecer novas técnicas que poderão
ser utilizadas na prevenção e controle de doenças em olerículas
por meio da identiﬁcação dos agentes causadores. Com os
conhecimentos adquiridos os produtores poderão aumentar
sua produção por área cultivada, produzindo olerículas com
qualidade, reduzir o uso de produtos químicos, melhorar a
qualidade de vida de seus familiares e consequentemente,
ampliar os resultados econômicos das atividades, possibilitando
maior competitividade, tanto no mercado municipal quanto no
nacional. Diante disso, não podemos deixar de ressaltar pela
parceria do SENAR, especialmente, a instrutora Maria Helena
que ministrou com eﬁciência os cinco dias de curso, sanando as
dúvidas dos participantes no decorrer no curso. Esta parceria
vem de encontro com o plano de trabalho do Prefeito Ilton
Shiguemi Kuroda, que vem apoiando os agricultores familiares
em suas atividades, seja na agricultura ou na pecuária. Os
agricultores familiares são extremamente fundamentais no
desenvolvimento econômico do município.
Assessoria

Gallo declara aberta etapa do Javi's em
Faxinal

Kuroda marca presença no Dia de Campo em Campineiro do Sul

Na última quinta-feira, dia 24 de agosto, foi realizado o Dia de Campo
na propriedade do Adilson e sua esposa Vanilde, na localidade da Água
Fria, próximo ao Distrito de Campineiro do Sul, que contou com 102
participantes. Estiveram presentes nesse evento, produtores rurais do
município de Rio Branco do Ivaí, estudantes da Casa Familiar de Rosário
do Ivaí acompanhados dos professores. Além, de produtores rurais de
Rosário do Ivaí, ainda contou as presenças dos técnicos, da Emater local
e da Regional de Ivaiporã e Londrina. As atividades no dia do Campo foram

desenvolvidas em duas situações distintas: Reprodução Animal, com o médico veterinário da Emater, Paulo Hiroki; e a outra
com o Engenheiro Agrônomo Idílio dos Santos Machado, sobre Gestão da Propriedade de Leite. As atividades tiveram como
embasamento, o trabalho que vem sendo desenvolvido na propriedade da família do Adilson, uma Unidade de Referência da
Chamada Pública do Leite, onde são desenvolvidos o acompanhamento econômico e zootécnico. O prefeito Kuroda, esteve
presente no dia do Campo da Chamada Pública de Leite e fez um breve discurso, no qual ressaltou a importância do produtor
rural para economia do município e elogiou a iniciativa da Emater, da qual tem parceria. O prefeito salientou ainda, que vai
atender toda a população, sem fazer distinção do lado político e que não medirá esforços para atender os agricultores da melhor
forma possível.
Assessoria

Nesta sexta-feira, aconteceu em Faxinal, a abertura do
JAVI's, no Ginásio de Esportes Maneca. O prefeito Galo, a
primeira dama Magda e sua equipe, organizaram uma bela
apresentação para a abertura, envolvendo diversas danças,
com o público indo ao delírio. O prefeito Galo fez também o uso
da palavra e agradeceu a presença de diversas autoridades,
vereadores do município que se ﬁzeram presente. Falou também
do seu trabalho frente ao executivo, no setor de esportes. O
evento de abertura foi considerado um sucesso. Os jogos
iniciaram no sábado (2) e acontecem também durante toda a
semana, ﬁca o convite do prefeito Galo, primeira dama Magda
e equipe para que todos prestigiem os jogos. Não podemos
deixar de ressaltar o trabalho de invenção e organização das
apresentações do amigo Pedrinho, com o apoio total da primeira
dama Magda, que com muita maestria, como sempre, fez com
muito carinho, parabéns.
Wellington Jhonis
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COLUNA SOCIAL
Ferra Bode em Faxinal
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Churrasco na casa do grande amigo Faria
em Faxinal. Como sempre, muito bom.

A pequena Isis de níver em Rio Branco do Ivaí. 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

Bia Camargo de níver em Borró. Parabéns!!

Ana Lívia de niver em Faxinal. 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)

07

E�içã� 607 - 04 �� �e����r� �� 2017

Na noite
em
Faxinal

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 participa de audiência em defesa das
universidades
Turini o deputado da Educação e da Saúde
participa de mais uma audiência em defesa das
Universidades Estaduais
As diﬁculdades da UniOeste e os riscos de suspensão
de atividades acadêmicas e serviços à comunidade
são alguns dos temas da audiência, “A conjuntura, os
Desaﬁos e a Importância das Universidades Públicas
Estaduais do Paraná”, ocorrida na sexta-feira (1º/09), às
9 horas, no Teatro Municipal de Cascavel. Participaram
representantes das instituições de ensino superior,
dos sindicatos de professores e agentes universitários,
dos estudantes, da comunidade e também deputados
da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades
Estaduais do Paraná. A reunião deu prosseguimento à
mobilização iniciada em julho na Assembleia Legislativa,
para envolver a sociedade na discussão e busca de
solução para a crise no ensino superior público. As sete
universidades estaduais enfrentam problemas de falta
de recursos e servidores. O deputado estadual Tercilio
Turini, presidente da Frente Parlamentar, participou
da audiência e ressalta a necessidade de fortalecer
o movimento com lideranças de todas as regiões,
para garantir apoio e convencer o governo do Estado
sobre a importância de fortalecer as universidades,
pela influência que exercem no desenvolvimento
socioeconômico do Paraná. Na região de Cascavel, além
da relevância na formação acadêmica e proﬁssional, a
ação da Unioeste é essencial na rede de saúde pública,
com os atendimentos, no Hospital Universitário, clínicas
de Odontologia, de Fisioterapia e outras estruturas. O
HU disponibiliza 215 leitos, todos pelo SUS, e realizou
gratuitamente no ano passado cinco mil cirurgias, três
mil partos e 68 mil consultas médicas. “A Unioeste não é
um custo, um peso para a sociedade como querem fazer
acreditar setores do governo. Representa investimento
que traz grande retorno social por meio das atividades
de ensino, pesquisa, extensão e das ações e serviços
à população. A atuação da universidade contribui
bastante com a economia regional, com produção de
conhecimento e riqueza, com geração de empregos e
renda”, aﬁrma o presidente do Sindicato de Docentes
da Unioeste (Adunioeste), professor Luiz Fernando
Reis. Mesmo com todas as diﬁculdades, a Unioeste é
a terceira maior universidade estadual do Paraná e a
36ª melhor do País. “A comunidade das regiões Oeste
e Sudoeste precisa defender a universidade pública
dos ataques, da tentativa de desmonte”, acrescenta o
professor. O deputado estadual Tercilio Turini reaﬁrma
que é fundamental entender as universidades como
um patrimônio paranaense. “É enorme a contribuição
da comunidade universitária no progresso intelectual,
cultural, econômico e social do Paraná”, declara. A
próxima audiência pública em defesa das universidades
estaduais está marcada para 22 de setembro, em
Maringá.

8ª Etapa da Copa Paraná Motocross em Faxinal

Uma das mais movimentada etapas da Copa Paraná Motocross, aconteceu em Faxinal. O Prefeito Gallo
comemorou o resultado e agradeceu a todos
Em Faxinal tem sido assim, a cada evento realizado, a cada mês de administração
concretizado e quando mais os dias vão passando mais o prefeito Ilson Ilson Cantagallo
vai conquistando sua gente. Ele tem se revelado um prefeito popular, povão e que além
da caneta para assinar os decretos, projetos e ações, também tem pegado no cabo da
enxada, realizado serviços braçais, enﬁm, comanda as frentes de trabalho para que o
município consiga se desenvolver. Com 86% de aprovação, seus assessores, revelaram
ao Blog do Berimbau, que ele acorda cedo, dorme tarde e ﬁca 24 horas ligado na sua
gestão pública, e a cada dia, administra como se fosse o último e ele ainda tivesse
compromissos para ﬁnalizar. No domingo, mais uma realização na área esportiva. O chefe do poder executivo e seu ﬁlho Rafael
Cantagallo, depois de muito trabalho, abriram as portas do município para receber uma multidão de pessoas na 8ª Etapa da Paraná
Motocross, uma Copa Estadual que atraiu para o município, os melhores pilotos do Brasil. A pista preparada, foi uma das melhores, o
local espaçoso e uma série de fatores, que ﬁzeram do Motocross de Faxinal, um dos melhores e mais movimentados do Paraná. Outra
revelação foi o prestígio do prefeito, pois várias autoridades marcaram presença no evento, entre elas: deputados estaduais, Thiago
Amaral e Reinhold Stephanes Junior; deputado federal Sérgio Souza; representantes de outros parlamentares; e até o secretário da
Secretaria do Desenvolvimento Urbano (SEDU) Ratinho Junior. O evento aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto, e ao ﬁnal, foram só
elogios a prefeitura e a todos os envolvidos. "Quero agradecer a todos, a nossa equipe, ao meu vice-prefeito que está sempre ao meu
lado e as pessoas que aqui compareceram. Assumo um compromisso, que em 2018, vamos trazer o Motocross novamente e vamos
colocar 4 ônibus a disposição de quem vir para a cidade, para que os coletivos possam os levar, gratuitamente, as nossas cachoeiras
e aos pontos turísticos que temos", disse o prefeito. Ainda segundo ele, o evento ajudou a divulgar a cidade e foi algo muito positivo
para o município. – Assessoria de imprensa

Projeto Saúde de Rio Branco visa parceria com Viação Garcia

Pensando no bem estar dos pacientes que precisam se deslocar para atendimento
médico em Curitiba, o prefeito Gerôncio e o secretário de Saùde Adonil Rosa, fecharam
uma parceria com a Viação Garcia, denominado Projeto Saúde. O Projeto Saúde visa
oferecer transporte de qualidade para pacientes que necessitam de atendimento fora de
seu domicílio. Os veículos com destino a Curitiba desembarcam os pacientes na sala
de apoio da Viação Garcia, criada para recepcioná-los, da sala de apoio, os pacientes
serão transportados para seus respectivos destinos e após o atendimento, retornarão
com segurança ao seu município de origem. “Com relação aos pacientes, será ótimo, pois não terá mais que sair via ambulância ou
qualquer outro veículo, além da comodidade, conforto e segurança que os pacientes terão na viagem”, ressaltou o secretário Adonil
Rosa. Estiveram no Município dois representantes da empresa, trazendo mais informações do projeto e sobre os agendamentos e
deslocamento de pacientes, o convênio será via Regional de Saúde de Ivaiporã.

Kuroda inicia construção de Super Creche

A Prefeitura Municipal de Rosário do Ivaí, através do FNDE, deu início, segunda-feira,
28, a construção da Super Creche, próxima a Escola Municipal Vereador José Rodrigues.
Este é mais um trabalho que a gestão do prefeito Ilton Shiguemi Kuroda está realizando.
Kuroda coloca a educação em lugar de destaque em sua administração, sendo um dos
setores mais importantes, o qual é responsável pela formação de cidadãos. A educação
não propicia apenas, aquisição ao saber, vai além disso, possibilita e proporciona maior
participação, seja, no âmbito social, político e cultural, em nível municipal, estadual,
nacional e mundial. É importante valorizar a Educação desde os primeiros anos de vida
de uma criança. - Assessoria

Gallo assina convênio com governo do Estado

A governadora em exercício Cida Borghetti, durante audiência com os prefeitos na
segunda-feira (28), no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, assinou um convênio no valor de
R$ 357.880,00 mil reais para as cidades de Arapuã, Manoel Ribas e Faxinal, que são
provenientes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Os municípios poderão usar
a verba para compra de veículos e equipamentos como retroescavadeiras, caminhões
basculantes, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas. Além das duas cidades do
Vale do Ivaí, outros 35 municípios do Paraná também assinaram novos convênios, e
entregues os editais homologados dos convênios e ﬁnanciamentos já ﬁrmados para outras 14 cidades, no valor total de R$ 11 milhões.
O prefeito Ylson Gallo de Faxinal assinou um valor de R$ 41.890,00.

Dinheiro de Maluf rende juros em conta da prefeitura de SP
Bandidão!

O dinheiro repatriado do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf (PP-SP), está rendendo
juros em conta da administração aberta especialmente para essa ﬁnalidade no Banco do
Brasil. O montante de R$ 76 milhões é proveniente de contas de bancos estrangeiros do
político, e agora já atinge a incrível cifra de R$ 82 milhões. De acordo com a coluna de
Mônica Bérgamo da Folha de S. Paulo, a administração municipal conseguiu negociar
com o MPE (Ministério Público Estadual) e o dinheiro, que seria destinado para resolver
o imbróglio do Parque Augusta, na capital paulista, será usado para criação de vagas em
creches públicas. O ex-prefeito ainda aﬁrma que nunca teve conta no exterior.
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coluna

e spÍrit a
Esportes

Na atualidade, prima-se pelo culto ao corpo. Esmeram-se
os jovens em exercícios por horas, a ﬁm de adquirirem o
que chamam de corpo perfeito. Para esculturarem as formas
físicas, dedicam-se a exaustivas horas de exercícios em
aparelhos apropriados. Por vezes, cometem descuidos
graves, a ﬁm de atingirem mais rapidamente seus objetivos,
quais sejam a ingestão de determinados produtos, agressivos
à saúde. Para que possam exibir uma cor invejável no verão,
utilizam-se de bronzeadores e horas certas de exposição ao
sol. De outras, se submetem a longos períodos sob luzes
artiﬁciais, esquecidos de que tudo deve acontecer de forma
gradual, prudente. Alguns têm como objetivo alcançar
prêmios em disputas que vão desde o jogo amistoso àquele
de caráter internacional, onde circulam milhões de reais,
além da fama mundial. Pais preocupados com seus ﬁlhos,
cedo os matriculam em aulas de natação, judô, ballet,
futebol, desejando que se tornem exímios desportistas,
lutadores, bailarinos. Quiçá, até, possam um dia, honrar as
cores da bandeira pátria, em solo estrangeiro, trazendo o
peito coberto das medalhas alcançadas em olimpíada ou
outros eventos de semelhante retumbância.
Louvável que se cuide do corpo e que se dedique a
ele o tempo devido, preocupando-se com a alimentação,
praticando esportes e atentando para a higiene. Importante,
contudo, não esquecermos de que, tanto quanto o corpo
físico, a alma igualmente necessita de cuidados. Desta
forma, enquanto o corpo se exercita em longas caminhadas,
a alma pode encetar a marcha do dever retamente cumprido.
Ante o exercício dos remos para o físico, pode a alma
estabelecer a regata de suor no trabalho digno. Assim
também o exercício do devotamento ao estudo, o salto do
esforço pela melhoria interior, vencendo obstáculos, em
verdadeira corrida, em que o prêmio ﬁnal é a perfeição. Para
as boas obras, a maratona da boa vontade e o torneio da
gentileza, no trato com o semelhante. Nas piscinas largas do
mundo, onde a injúria impera e a calúnia estende tentáculos,
o mergulho nas águas do silêncio. Em todos os momentos,
a ginástica da tolerância perante as agressões gratuitas
e as ofensas sem par. Enﬁm, nas provas de cada dia, a
demonstração da resistência moral, de quem segue Jesus.
Todos esses esportes do Espírito podem ser praticados em
qualquer idade e sob quaisquer condições, mesmo as que
possam parecer as mais adversas. E, acreditemos, nesses
campeonatos, o prêmio será luz em nossos corações, a
brilhar para sempre.
Exercícios diários, de reﬂexão e contenção dos
impulsos da nossa personalidade inferior plasmará em nós
condicionamentos íntimos, que nos concederão calma e
equilíbrio, gerando harmonia interior e paciência. Pensemos
nisso!
Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA

Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs

www.centroespiritafaxinal.com.br
Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

Janot envia ao STF delação de Lúcio Funaro para homologação
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou
ao Supremo Tribunal Federal (STF) o acordo de delação
premiada do empresário Lúcio Funaro para homologação
pelo ministro Edson Fachin, relator da operação Lava Jato na
corte, aﬁrmou uma fonte à Reuters. A colaboração de Funaro
havia sido assinada com a Procuradoria-Geral da República
(PGR) na terça-feira da semana passada, após três meses de
negociações. Janot pretende usar acusações a serem feitas do
empresário em uma nova denúncia contra o presidente Michel
Temer. Segundo a fonte, o acordo, que está sob sigilo, terá de
passar por homologação do STF porque envolve autoridades

com foro privilegiado na corte, como Temer, ministros de Estado
e parlamentares federais. Pela praxe nesse tipo de acerto,
Funaro terá de conﬁrmar a Fachin ou a um juiz designado por
ele, se todas as aﬁrmações feitas foram prestadas de forma livre,
espontânea e sem qualquer tipo de coação. Se for homologada,
a colaboração do empresário voltará para a PGR que deverá
usar as aﬁrmações em denúncia contra Temer, pedir a inclusão
das acusações feitas por ele em investigações já em curso ou
ainda requerer ao Supremo a abertura de inquéritos contra
autoridades com foro.

Temer demite aliados de traidores para conter rebelião no Congresso
Ou seja, compra os podres e descarta o resto

Depois de uma ameaça de rebelião em sua base no
Congresso, o Palácio do Planalto começou a demitir mais de
uma centena de aliados de deputados que votaram a favor
da denúncia contra Michel Temer. O número de demissões
deve chegar a cerca de 140, segundo articuladores políticos
do governo. Estão sendo punidos parlamentares de todos
os partidos em que houve traições ao presidente. Os cargos
serão redistribuídos a congressistas que ajudaram a rejeitar a
abertura de processo criminal contra Temer. Novas indicações

para esses postos já foram feitas e estão em análise pela Casa
Civil. Dezenas de exonerações ocorreram na última semana.
Parte das demissões aconteceu em direções regionais de
órgãos como Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária), Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e ANM (Agência
Nacional de Mineração). Temer hesitava em fazer essa devassa
para não criar novas tensões na Câmara, mas decidiu acelerar
as mudanças em escalões intermediários do governo para tentar
aplacar as reclamações de partidos de sua base.

Lula ainda pode ser preso após pedido de absolvição
do MPF?

O Ministério Público Federal pediu a absolvição do
ex-presidente Lula e do empresário André Esteves em um
processo no qual eles eram acusados de tentativa de obstrução
da Lava Jato. Mas o que isso signiﬁca? O ex-presidente não
ﬁcará inelegível, não poderá mais ser preso? Na verdade, pouca
coisa se resolveu. Essa ação, na verdade, é apenas um dos
seis processos que o ex-presidente enfrenta na Justiça. Ainda
existe a possibilidade de o juiz não acatar a recomendação
do Ministério Público e decidir pela condenação, segundo o

professor de Direito Penal do Mackenzie Humberto Fabretti,
mas isso não é o que costuma ocorrer. “O Ministério Público
é a parte que está movendo a ação, e se eles próprios estão
pedindo a absolvição, não tem nenhum motivo para o juiz
decidir por conta própria condenar”, aﬁrma. Se o pedido de
absolvição for acatado e não houver recurso, o ex-presidente
se livra desse processo. Nas outras quatro ações em que é
réu, no entanto, ele ainda pode ser condenado, correndo risco
de ﬁcar inelegível ou ser preso.

Aprovado projeto que libera cerveja e chope nos estádios
O projeto de lei nº 50/2017, dispondo sobre a venda e o
consumo de cerveja e de chope nas arenas desportivas e
estádios paranaenses, foi aprovado em redação ﬁnal pelos
deputados estaduais durante a sessão plenária da Assembleia
Legislativa do Paraná de quarta-feira (30). O projeto de autoria
dos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB), Alexandre Curi
(PSB), Stephanes Junior (PSB), Ademir Bier (PMDB), Pedro
Lupion (DEM), Marcio Pauliki (PDT), Tiago Amaral (PSB),
Fernando Scanavaca (PDT), Marcio Nunes (PSD), Nelson
Justus (DEM) e Anibelli Neto (PMDB) segue agora para
sanção, ou veto, do governador Beto Richa. O texto prevê
que apenas cerveja e chope poderão ser comercializados nas
praças esportivas, em dias de jogos, sendo proibidas, portanto,
demais tipos de bebidas alcoólicas, sejam elas destiladas
ou fermentadas. Há previsão, entretanto, de que 20% das
cervejas e do chope disponibilizados para o público sejam de
origem artesanal e de produção paranaense. A comercialização

ocorrerá desde a abertura dos portões de acesso ao público
até o encerramento do evento esportivo, apenas em copos
plásticos descartáveis, autorizada tão somente a substituição
por copos promocionais de plástico ou de papel. Os locais de
venda serão ﬁxos e deﬁnidos pelo gestor responsável pela
praça esportiva, e as embalagens metálicas e de vidro também
deverão permanecer inacessíveis, no interior dos pontos de
venda. Os frequentadores não poderão ingressar nos estádios
e arenas portando qualquer tipo de bebida alcoólica, além de
permanecer expressamente proibida a comercialização da
bebida aos menores de 18 anos. O torcedor poderá sofrer as
penalizações da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003
(Estatuto do Torcedor), caso promova desordens, tumulto,
violência ou entre no estabelecimento portando qualquer tipo
de substância não permitida, sujeito assim à impossibilidade
de ingresso ou afastamento do recinto esportivo.

Cigarro aumenta em três vezes o risco de câncer na bexiga

Ninguém duvida que o cigarro faz mal à saúde e um estudo
realizado durante os últimos 12 meses traz mais um argumento
para sustentar essa aﬁrmação. Segundo o Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo (Icesp), o tabagismo está relacionado
a um risco três vezes maior de desenvolver câncer de bexiga.
Feita com pacientes atendidos pela equipe de urologia dessa
instituição, a pesquisa demonstra um elo entre o cigarro e
65% dos casos desse tipo de tumor em homens, e 25% nas
mulheres. O hábito é o maior fator de risco para essa versão
da doença. Apesar de o pulmão ser visto como a principal

vítima do tabagismo, a bexiga também é fortemente afetada
pelas substâncias químicas, muitas delas carcinogênicas do
cigarro. Depois de inaladas, elas entram na corrente sanguínea
e são ﬁltradas pelos rins. E, lá adiante, na bexiga, a urina
ainda contém componentes do cigarro, o que pode daniﬁcar
células da região. Verdade que o câncer nesse órgão não é
tão comum. Em contrapartida, tem uma taxa de mortalidade
bastante alta, seis vezes maior do que a do tumor mais comum
entre os homens, o de próstata.
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Desvios de escolas pode ter abastecido campanha de Beto Richa
A Lava Jato no nosso quintal!

O dono da Construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza,
disse em acordo de delação premiada com o ProcuradoriaGeral da República que pagou R$ 12 milhões de propina
a um intermediário do governador do Paraná, Beto Richa
(PSDB). Parte dos recursos foi entregue, segundo o delator,
em um banheiro de uma secretaria e também camuﬂado em
caixas de garrafas de vinho. Nesse montante está incluída
uma mesada de R$ 100 mil paga em 2015, segundo Souza,
que abasteceria as campanhas de Beto, de seu irmão e de
seu ﬁlho em 2018. O governador nega as acusações. O
intermediário do governador apontado pelo empreiteiro é
Maurício Fanini, amigo de Richa que foi nomeado por ele
diretor da Sude (Superintendência de Desenvolvimento
Educacional), braço da Secretaria Estadual de Educação.
Fanini é ligado a desvios de cerca de R$ 20 milhões da
construção de escolas públicas, segundo dados da Operação
Quadro Negro. A reportagem teve acesso à delação. Outra
reportagem publicada pela Folha de S.Paulo na sexta (1º)
mostra que o mesmo delator também citou o ministro da Saúde,
Ricardo Barros. Fanini chegou a ser preso devido ao seu
envolvimento no esquema e é apontado pelos investigadores
da Quadro Negro como peça central da suposta quadrilha.
Souza relatou ainda que Fanini fez com Richa uma viagem
da vitória em novembro de 2014 para Miami e Caribe para
comemorar a reeleição do político no primeiro turno ao

governo do Paraná. O empreiteiro disse que deu US$ 20 mil
em espécie ao servidor para levar no tour. Contou ainda e
que Fanini disse que durante a viagem comprou um relógio
Rolex e deu de presente para o Beto Richa. Depois ele me
mostrou fotos dessa viagem e de outras situações de lazer
com o Beto Richa. O relator aﬁrmou no acordo de delação
que quando Fanini foi nomeado presidente da Fundepar,
autarquia que cuidaria de toda a parte administrativa da
Secretaria de Educação, inclusive da construção das escolas
públicas, ele passou a dar uma mesada de R$ 100 mil que
seria, segundo depoimento, direcionada ao governador.
"A gente daria R$ 100 mil por mês a ele (Fanini), porque o
Beto vai ser candidato a senador, o Pepe Richa (irmão do
governador) vai ser candidato a deputado estadual e o Marcelo
Richa (ﬁlho do governador) a deputado estadual", disse. A
mesada durou pouco tempo, segundo Souza, porque meses
depois de assumir a Fundepar, Fanini foi exonerado com a
deﬂagração da Operação Quadro Negro. O delator conta
que Fanini dizia que era amigo pessoal do governador Beto
Richa, com quem jogava tênis frequentemente, e as famílias
se frequentavam mutuamente. O Fanini comentou comigo
que tinha conversado com o governador e que a gente estava
bem, por conta dos valores que estávamos arrecadando para
a campanha dele.

Jucá diz que Janot tem ﬁxação por ele e fetiche por seu bigode
Fixação de por um bandido na cadeia!

O líder do governo no Senado Federal, Romero Jucá
(PMDB-RR), aﬁrmou em entrevista na terça-feira, 29,
que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tem
uma ﬁxação nele e, talvez, até um fetiche no bigode do
peemedebista. Para o peemedebista, Janot começou bem
na Procuradoria, mas está deixando o cargo em 17 de
setembro de forma melancólica, lamentável e triste. Janot
apresentou a terceira denúncia contra o peemedebista na
segunda-feira, 28, por crimes de corrupção e lavagem de

dinheiro, dessa vez, com base na delação da Odebrecht.
"Eu diria que (ele tem), pelo menos, uma ﬁxação. Ele até
deu declaração sobre meu bigode, não sei se é um fetiche,
se é alguma coisa. Portanto, eu diria que não entendo esse
comportamento dele", aﬁrmou Jucá. Na denúncia criminal
contra o peemedebista por suposta propina de R$ 150 mil,
Janot recorreu a um provérbio popular. "A palavra de um
homem está no ﬁo do bigode", escreveu.

Fachin dá mais 60 dias para Joesley apresentar novas
provas de delação

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato
no Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu mais 60 dias
para que o empresário Joesley Batista apresente novos
anexos a sua delação premiada, incluindo provas adicionais
que comprovem seus depoimentos. Fachin acatou pedido feito
pelo próprio delator e seguiu parecer da Procuradoria-Geral
da República (PGR), que concordou com a solicitação. O
prazo inicial para a entrega de anexos venceu na quinta (31),
mesma data em que a prorrogação foi assinada pelo ministro.
O ministro disse não haver nenhum obstáculo legal para a
retiﬁcação ou dilação temporal da delação, contanto que sem
adentrar à mudança substancial no pactuado, congruente

com a eﬁcácia e a efetividade da colaboração premiada. Para
embasar sua decisão, Fachin citou precedentes em que a
medida também fora autorizada pelo falecido ministro Teori
Zavascki, relator anterior da Lava Jato no Supremo. Joesley
e seu irmão Wesley Batista, acionistas principais do Grupo
J&F – bem como os executivos Ricardo Saud, Demilton
de Castro, Valdir Boni, Florisvaldo Caetano e Francisco de
Assis e Silva – assinaram acordo de delação premiada com
o Ministério Público Federal (MPF) para entregar esquemas
de corrupção envolvendo cerca de 2 mil políticos. O acordo
prevê que eles não sejam denunciados pelos procuradores
pelos crimes confessados na delação.

Segundo Fux o Congresso estuda como
anular Lava Jato
É a quadrilha trabalhando!
Não podemos deixar!

Comparada à Operação Mãos Limpas, investigação italiana de
combate à corrupção, a Lava Jato está arriscada de ter o mesmo
ﬁm, com uma reação do legislativo que enfraqueça o poder do
judiciário de punir os investigados. É o que aﬁrma o ministro Luiz
Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), em entrevista ao jornal
O Globo, publicada na segunda-feira. Para Fux, “o que se tem
feito no Congresso é estudar como se nuliﬁcou, na Itália, todos os
resultados positivos da Operação Mãos Limpas”. Como exemplo,
o ministro cita o pacote de leis anticorrupção que, segundo ele,
“foram substituídas por uma nova lei de crime de abuso de
autoridade, inclusive com a criminalização de atos do juiz”. Luiz
Fux sentencia que tudo o que se fez na Itália para minimizar os
efeitos também está acontecendo no Brasil. Outro sinal desse
ataque ao sistema de Justiça, segundo ele, é a tentativa dos
parlamentares de incluir, nas discussões de Reforma Política, um
projeto que estabeleça mandato para os ministros do Supremo.
O ministro acredita que é até uma boa sugestão, mas critica o
momento em que a ideia foi pautada, principalmente por não ver
relação com as alterações na legislação eleitoral: “Entendo que
seja uma estratégia para enfraquecer o Poder Judiciário. Essas
mudanças são para tirar o foco do que se está efetivamente
apurando, que é a corrupção”.

Defesa de Temer pede suspeição de Janot ao
pleno do Supremo
Só falta pedir o Gilmar que é da quadrilha!

A defesa do presidente Michel Temer recorreu ao plenário do
Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Edson
Fachin que rejeitou pedido de suspeição do procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, para atuar em investigação relacionada
ao presidente que está em tramitação na Corte. Em recurso
apresentado na sexta-feira (01), o advogado Antônio Mariz,
representante de Temer, reaﬁrma que, nos casos envolvendo
o presidente, Janot extrapola os limites constitucionais e legais
inerentes ao cargo que ocupa. “No afã de envolver o senhor
presidente da República em fatos incertos e não determinados,
uma série de certezas foram lançadas pelo Chefe do parquet
(Ministério Público) que diﬁcultaram sobremaneira uma análise
isenta e desprovida de inﬂuências que só agora têm vindo à
tona, sendo certo que toda a contextualização ora sintetizada,
mas amplamente esmiuçada na exordial, evidencia a clara
suspeição do Dr. Rodrigo Janot para a condução, no âmbito do
Ministério Público Federal, de casos envolvendo o ora agravante
Temer”, sustenta a defesa. Na quarta-feira (30), ao negar pedido
de suspeição de Janot, o ministro Edson Fachin entendeu que
entendeu que não houve indícios de parcialidade do procurador
durante as investigações.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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Ministros do STF discutem alternativa para impedimento de
Gilmar
É o tal do corporativismo!

Ministros do Supremo Tribunal Federal têm evitado comentar publicamente os
pedidos de impedimento contra o colega Gilmar Mendes que chegaram na Corte.
Nos bastidores, no entanto, já se discute como isso será recebido pelo Tribunal. Em
conversas reservadas na última terça-feira, 29, ministros debateram se é necessário
julgar o tema no plenário, composto pelos 11 integrantes, ou o caso poderia
ser analisado pela 2ª Turma. A Procuradoria-Geral da República (PGR) alegou o
impedimento e a suspeição de Gilmar Mendes nos casos relacionados ao empresário
Jacob Barata Filho. A presidente do STF, Cármen Lúcia, pediu a manifestação do
ministro sobre o tema. Depois da resposta de Gilmar, Cármen poderá decidir sozinha
a situação ou convocar o colegiado. Um outro pedido de impedimento alegado pela
PGR contra o ministro, por um habeas corpus de Eike Batista, está parado no gabinete
da presidente desde maio. O regimento interno do STF prevê que as arguições de
impedimento ou suspeição sejam analisadas pelo plenário. Como a eventual discussão
pelo colegiado seria um fator inédito, no entanto, há questionamentos feitos sobre
essa previsão. Levantamento feito pelo Estado mostrou que nos últimos 10 anos,
todos os 80 pedidos para afastar um ministro da análise de uma ação foram rejeitados
monocraticamente pelo presidente do Tribunal. A justiﬁcativa de parte dos ministros
é que como o impedimento foi apontado em um habeas corpus e a competência para
análise de habeas corpus é na Turma, o plenário não poderia invadir esse espaço. A
2ª Turma do STF é composta pelos ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias
Toﬀoli, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Internamente, a avaliação é de que,
na Turma, Gilmar correria menor risco de ser derrotado do que no plenário. Um
obstáculo para que o impedimento ﬁque restrito na Turma, no entanto, é o fato de
que o caso ﬁca sob o guarda-chuva da presidência. Há um ministro que entende, no
entanto, que isso não signiﬁca obrigatoriamente que Cármen seja a relatora, mas
apenas a responsável por instruir o processo. Se a presidente for considerada relatora,
no entanto, terá que levar o debate ao plenário já com indicativo de voto a favor
ou contra Gilmar. Cármen avalia que levar o caso para julgamento pelos ministros
pode deixar o Supremo “exposto”, mas sabe da necessidade de dar um desfecho
para a situação. Há integrantes da Corte que tentar costurar uma saída honrosa
para o ministro, sugerindo que o colega se declare suspeito no caso Barata Filho.

Janot promete contar em livro os bastidores da delação da JBS
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, declarou na segunda-feira
que pretende escrever dois livros sobre o seu período de quatro anos no cargo. No
primeiro, tratará de forma mais geral das suas memórias à frente da PGR, enquanto
no segundo, ele irá focar as razões que o levaram a decisões importantes no cargo,
citando o exemplo do polêmico acordo de colaboração premiada ﬁrmado com a
JBS. Ele ﬁca no cargo até o dia 17 de setembro, depois será substituído por Raquel
Dodge. “Muitas das coisas que aconteceram a gente não pode veicular e não foram
veiculadas. Algumas eu poderei contar como memórias, outras terei que esperar
um pouco mais para revelar. Acho que devo isso à sociedade brasileira, que quer
conhecer um pouco do intestino de tudo isso”, aﬁrmou, durante um evento do jornal
O Globo, no Rio de Janeiro. Questionado a respeito de uma possível omissão de crimes
por parte dos delatores da empresa, entre eles os empresários, Joesley Batista e
Wesley Batista, sobretudo relacionados aos governos do PT, o procurador disse que
a responsabilidade é deles (delatores). “O que vigora na organização criminosa é a lei
do silêncio. Se esse colaborador omitiu crime de alguém, a responsabilidade é toda
dele. Uma vez apurado o crime, ele vai perder a premiação”, aﬁrmou.
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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

