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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº096/2017 - Requer ao senhor prefeito municipal juntamente com 
o chefe do setor rodoviário que em regime de urgência faça uma manutenção 
no bueiro do bairro do Porquinho, pois este bueiro esta caindo e os moradores 
pedem providencias. 

1.Pedido de Informação nº039/2017 – solicito informação ao senhor prefeito 
municipal juntamente com o  órgão competente quando vão chegar os uniformes 
dos garis, sendo uniformes com faixas refl etivas, luvas, coturnos e capas de chuva.

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA 
RENOVAÇÕES E NOVAS HABILITAÇÕES, 

CATEGORIAS C, D e E
CONTATO:  

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

e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

43 99975-4642

Faxinal é destaque nos 
Javi´s

DISK ENTREGA: 43 9975-2780 - 3461-1431
Rua dos Dominicanos, 405-A - Faxinal - PR

Tanto em organização quanto em rendimento Faxinal é destaque nas realizações dos Javi’s. Há muito 
não se via a cidade tão bem representada, ainda que longe do que já foi nos primeiros Javi’s. se houver 
um projeto continuado Faxinal deverá sempre estar nos primeiros lugares, assim como no Futsal, com 
o treinador Boi. Torcemos por isso! Com a casa cheia, na quinta-feira (07), aconteceu mais uma rodada 
do JAVi's, em Faxinal no Ginásio de Esportes Manecão.  Grandes finais movimentaram a cidade, a equipe 
de futsal feminino enfrentou Ivaiporã e venceu e campeã. Já o futsal masculino através de um grande 
jogo contra Kalore, infelizmente acabou perdendo, mas faz parte. A equipe de Handebol Masculino e 
o Volei Masculino, também subiram ao posto mais alto do pódio, recebendo com grandes méritos 
as medalhas de ouro. Um dos destaques foi o atletismo feminino, que praticamente venceu tudo: o 
revezamento 4x100mts; 100mts; e 200 mts. “Acreditamos que estamos no caminho certo, não vamos 
medir esforços para colocar Faxinal no cenário esportivo, não só do Vale do Ivaí, mas do Norte do Paraná 
e do Paraná. Daremos as condições para que o esporte seja cada vez mais abrangente, pois sabemos 
da importância do esporte, na integração e inclusão social. Ficamos em 3º lugar, mas não vamos parar 
por ai”, disse o prefeito Gallo, satisfeito com o resultado.
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LINGUA DE FOGO
Por onde anda a cumadinha leoncinha? 

Sumiu! Será que deu problema na jandirinha? 
Cumpadre levava cunhado pra cumadi ou 

vice-versa, agora a cumadinha ta sem nenhum. É 
a cornitude em ação! Chupa que a uva é amarga!

Dito por quem tava junto – Zangado rouba o 
raio do Lava Jato. É o malandro crack! 

Quem será a moreninha apaixonada pela 
caminhonete. Será a reedição de Anna Raio e Zé 
Trovão?

Na Terra do Saquê Amargo, tem gente que 
está perdendo o paladar por causa do tabaco. 
Enquanto for só o paladar...

Da palha volta a brigar com a titular em 
comércio por causa da cumadinha loira amante. 
É a cornitude na Terra do Boi!

Na Terra do Café, quem tá forte politicamente 
é o vereador Faguinho, o mais atuante do 
Município. É o povo que ta falando!  

Nada ta tão ruim que não possa piorar: tem 
prefeitura que quem manda não pode, mas 
manda quem manda pode, mas não manda. 
Nossa ta confuso. Mas é assim mesmo!

Tem cidade em que dizem que o prefeito 
pode ser o melhor da história, já em outra pode 
ser o pior. É vero!

Tem funcionário falando em buteco que o 
patrão ta devendo na cidade inteira, mas os 
credores dizem que ta tudo certo. Será que não 

sobrou uma tetinha pro valeti sugar?
Dizem as más línguas, que o dos remédios 

traça a cumadinha. È a cornitude! 
 Por onde anda a miss macumba?? Agora 

que o tio é luluzinho ela aparece. UUuiii gotosa! 
Dizem as más línguas que ela voltou pra nos 
diverti!

Tem morto político querendo ressuscitar. 
Bala de prata no coração pra morrer de vez. Pois 
além de tudo é veiaquinho!

Preiboy de possante novo, na primeira 
semana dá vexame. Mmuuuuu!

O língua de fogo da Terra do Boi sumiu. O 
que será que aconteceu com o moçoilo. Tão 
dizendo que desomou!

Tem cumadis que estão escovando demais 
os dentes, mas cuidado, se bambearem tamo ai 
pra segurar. Deixe as meninas em paz! Chegue o 
reio cumadinhas!

Quem será o funcionário da saúde que ta 
maltratando o povo? Será que é por despeito!

A política ta tão suja que já tem fi lho de 
político preferindo que o pai seja chamado de gay 
do que de político. É vero!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com

Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não 
refl etindo, necessariamente, a opinião do Jornal.
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LOJA
RIO MÓVEIS

A LOJA DOS PREÇOS 
BAIXINHOS, BAIXINHOS...

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

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

De 11/09 a 17/09

Dez pontos do depoimento de Palocci que atingem Lula
A casa caiu de vez!

Preso na Operação Lava Jato desde setembro de 2016, o 
ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antonio Palocci falou 
como réu ao juiz federal Sergio Moro nesta quarta-feira, no 
processo que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
como acusado de receber 13 milhões de reais em propina da 
Odebrecht por meio de um apartamento em São Bernardo do 
Campo (SP) e um imóvel que serviria como sede ao Instituto 
Lula. Em cerca de duas horas diante de Moro, Palocci, que 
negocia um acordo de delação premiada com o Ministério 
Público Federal, incriminou Lula e afi rmou o petista tinha um 
“pacto de sangue” com a empreiteira, que teria lhe rendido um 
“pacote de propinas”. - Pontos do depoimento do ex-ministro 
que atingem o ex-presidente: 1 - Relação movida à propina 
- Ao responder a primeira pergunta formulada pelo juiz federal 
Sergio Moro, Antonio Palocci reconheceu ao magistrado que 
a denúncia do Ministério Público Federal “procede”, disse ter 
participado das tratativas de vantagens indevidas nos governos 
dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e afi rmou que a 
relação entre os governos petistas e a empreiteira era “bastante 
intensa, movida a vantagens dirigidas à empresa e propinas 
pagas pela Odebrecht para agentes públicos em forma de 
doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em 
forma de caixa um e caixa dois”; 2 - Pacto de sangue - Palocci 
classifi cou como “pacto de sangue” o acordo entre o empresário 
Emílio Odebrecht e Lula; 3 - R$ 300 milhões à disposição - 
No encontro na residência ofi cial da presidência da República 
em Brasília, segundo Palocci, o Lula disse a ele que Emílio 
Odebrecht lhe prometera, como um dos itens do pacote, deixar 
à sua disposição 300 milhões de reais para atividades políticas 
nos anos seguintes ao fi m do mandato presidencial; 4 - Obra 

do sítio concluída - Como parte do pacote de propinas da 
Odebrecht a Lula, citado por Antonio Palocci a Sergio Moro, o 
empresário Emílio Odebrecht teria se comprometido a participar 
das obras do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. 5 - Palestras 
por R$ 200.000 - O pacote de propinas prometido por Emílio 
Odebrecht a Lula também envolvia, segundo Antonio Palocci, 
várias palestras do ex-presidente, pagas a 200.000 reais, fora 
impostos. 6 - Uma sede para o Instituto Lula; 7 - R$ 4 milhões 
ao Instituto Lula - Ainda sobre o Instituto Lula, Antonio Palocci 
relatou ao juiz da Lava Jato ter intercedido junto a Marcelo 
Odebrecht para cobrir um buraco de 4 milhões de reais nas 
contas da instituição. 8 - Pré-sal reforça petrolão - Antonio 
Palocci relatou a Moro que em 2007, antes da descoberta 
das reservas de petróleo e após a reeleição de Lula, o petista 
havia manifestado preocupação com a corrupção na Petrobras, 
especialmente irregularidades nas diretorias de Serviços e de 
Abastecimento, feudos de PT e PP na estatal. “Mas logo após 
veio o pré-sal e pôs o governo em uma atitude muito frenética 
em relação à Petrobras. 9 - Obstrução de Justiça - Por duas 
vezes em seu depoimento, o ex-ministro falou ao magistrado 
sobre sua atuação para atrapalhar as investigações da Operação 
Lava Jato. Em uma delas, já no fi nal da oitiva, citou Lula 
como um de seus companheiros na empreitada. “Em algumas 
oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com 
outras pessoas no sentido de buscar criar obstáculos à Lava 
Jato”, introduziu Palocci. Ele afi rmou ao juiz federal que poderia 
falar mais sobre o assunto, mas Moro entendeu que não era 
apropriado tratar dele neste processo, que apura corrupção e 
lavagem de dinheiro.

Geddel Vieira Lima é levado para presídio 
O ex-ministro Geddel Vieira Lima concluiu seu depoimento 

na Superintendência da Polícia Federal (SPF), em Brasília, na 
noite de sexta-feira, e, após fazer exame de corpo de delito, foi 
levado para o Complexo Penitenciário da Papuda, também na 
capital federal. Geddel foi preso preventivamente, na casa em 
que mora e onde cumpria prisão domiciliar em Salvador. A prisão 
foi determinada pelo juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 
10ª Vara Federal de Brasília, em uma nova fase da Operação 
Cui Bono, que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal. A 

prisão do ex-ministro ocorreu após a Polícia Federal encontrar 
R$51 milhões de reais em dinheiro em um apartamento de um 
amigo do político. O dinheiro apreendido já foi depositado em 
conta judicial. Além dele, também foi preso preventivamente 
o chefe da defesa civil de Salvador, Gustavo Ferraz, que foi 
exonerado do cargo. A defesa do ex ministro informou por meio 
de nota que só vai se manifestar quando que tiver acesso aos 
autos e documentos que embasaram a prisão.

Janot denuncia cúpula do PMDB no Senado e Sarney
A maior quadrilha da história!

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou 
hoje nova denúncia contra sete políticos ligados ao PMDB. 
Foram denunciados os senadores Edison Lobão, Jader 
Barbalho, Renan Calheiros, Romero Jucá e Valdir Raupp, além 
do ex-presidente da República José Sarney e Sérgio Machado, 
ex-presidente da Transpetro. Eles são acusados do crime de 
organização criminosa e por receber propina da ordem dos 864 
milhões de reais. O prejuízo estimado pela Procuradoria-Geral 
da República é de 5,5 bilhões de reais aos cofres da Petrobras 
e 113 milhões de reais para a Transpetro. Para a PGR, há 
indícios de que o grupo controlava os contratos fi rmados nas 

Diretorias de Abastecimento e Internacional da Petrobras, 
bem como na Transpetro. “Em comum, os integrantes do PT, 
do PMDB e do PP queriam arrecadar recursos ilícitos para 
fi nanciar seus projetos próprios. Assim, decidiram se juntar e 
dividir os cargos públicos mais relevantes, de forma que todos 
pudessem de alguma maneira ter asseguradas fontes de 
vantagens indevidas”, afi rma a denúncia. As denúncias foram 
apresentadas ao ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato 
no STF. Ele deverá elaborar um voto e submetê-lo a votação na 
Segunda Turma do tribunal. Se as denúncias forem recebidas, 
os políticos serão transformados em réus em ações penais.

Fachin atende a pedido de Janot e determina prisão de Joesley
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

decidiu atender ao pedido do procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, e mandou prender o empresário Joesley Batista, 
dono do grupo J&F, segundo o site O Antagonista. Fachin 
também teria atendido aos pedidos de Janot para prender 
Ricardo Saud, diretor da J&F, e o ex-procurador da República 

Marcelo Miller. Fontes da Polícia Federal informaram que, em 
tese, não há nada que impeça que as prisões sejam realizadas. 
Os pedidos de prisão foram motivados pela descoberta de que 
os executivos da J&F omitiram informações sobre supostos 
crimes ao negociar sua delação premiada.

Farmácia Droga Star
99929-1041

Angel Farma
3461-3179

Espaço dos Espaço dos 
VereadoresVereadores

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 
fi nal 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 benefi ciários do programa Bolsa Família, com o uso de 
recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD).

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. 
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
e o segundo é alto, moreno escuro, trajava calça jeans clara, blusa 
com capuz cinza e com listras horizontais na cor azul marinho. As 
vítimas não souberam, no momento, precisar as características 
dos outros dois autores.

Fogo em plantação de Pinus mobiliza Bombeiros 
Bombeiros Comunitários de Faxinal foram acionados para 

combater incêndio em uma plantação de Pinus, no dia 08 de 
setembro, de 2017. Segundo informações, o fato aconteceu na 
Fazenda Santa Tereza, no km 212, da Rodovia PRT 272. Com o 
calor excessivo, os Bombeiros alertam para que as pessoas tomem 
cuidado, pois nos últimos dias foram inúmeras as solicitações 
para combate a incêndios em vegetação nas cidades da região de 
Ivaiporã, Apucarana e Faxinal. 

Bate em mulher e vai preso em Rosário do Ivaí 
No boletim da Polícia Militar, divulgado em 06 de setembro, de 

2017, consta uma desentendimento familiar em Rosário do Ivaí, na 
Rua Maringá, onde Valdomiro Galdino Azevedo é acusado de agredir 
a mulher. Veja os dados ofi ciais que constam no relatório policial. "A 
equipe foi acionada às 21 horas. No local, a vítima estava do lado 
de fora da residência com um pano ensanguentado e com a cabeça 
machucada. Ela afi rmou que seu amásio teria chegado alcoolizado 
e começou a agredi-la com tapa no rosto, puxões de cabelo e a 
teria arremessado contra a porta, vindo a causar o ferimento em 
sua cabeça. Disse também que o autor não morava mais com a 
mesma, porem estava dentro da casa e se negava a sair. Entramos 
no imóvel e prendemos o agressor que foi encontrado deitado na 
cama. Ele confi rmou o acontecido", informou a Polícia Militar.

Ladrões arrombaram residência em Faxinal 
Uma equipe da PM foi acionada, via celular da viatura, para 

atender a um chamado de furto.  Ao chegar a Rua Joaquim Loureiro 
de Mello, 64, em Faxinal, os soldados foram recebidos por uma 
mulher, a qual relatou ter saído de sua residência por volta das 
18h30min e ao retornar às 20h40min, constatou que a porta havia 
sido arrombada e de seu interior foi levada uma TV 29 polegadas 
da marca Panasonic. Foi feito patrulhamento na região, porém 
não foi possível logrado êxito em encontrar os autores do fato. Em 
seguida foi registrado boletim. 

Marido registra violência doméstica contra a mulher 
Um morador de Rosário do Ivaí, de iniciais D. P. R., de 52 

anos, acusou sua mulher, de nome Silmara S. S., de 25 anos, 
de agressão na Rua Guaratuba. A ocorrência foi registrada pelos 
soldados, Cavalheiro e Marcelo. Ainda segundo o cidadão, sua 
amásia quebrou móveis e diversos objetos da casa e saiu, mas 
voltou depois de um tempo, pulou a janela do quarto e de posse 
de uma faca, passou a ameaçá-lo, inclusive colocando a referida 
arma branca em seu pescoço. Com a chegada da PM, o boletim 
de ocorrências foi registrado. A mulher foi levada para a Delegacia, 
juntamente com a faca usada. Silmara negou as acusações. 

Prisões por mandado e posse de arma 
Na manhã da quarta-feira, dia 06 de setembro, a equipe de serviço 

da Polícia Militar de Faxinal, realizou cumprimento de mandado 
de busca e apreensão na residência de Leandro Dias França, de 
25 anos, que também possuía, em seu desfavor, um mandado de 
prisão. Durante buscas, foi encontrado, no quarto de uma segunda 
pessoa, o Dealcides Loureiro de Mello, uma espingarda marca 
CBC, calibre .22, e a quantia de 50 munições da mesma marca e 
calibre. Diante dos fatos, Leandro e Dealcides receberam voz de 
prisão, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Moto furtada é queimada
Em Faxinal, uma motocicleta da marca Honda, modelo CG, 150 

Titan de cor Azul, com queixa de furto na data de 23/08/2017, foi 
recuperada no dia 05 de setembro, na Estrada da Fazenda Alvorada. 
Ela estava nas margens de um mato e totalmente queimada e 

 Bandidos invadem residência em Faxinal 
Por volta das 22 horas, da noite de quarta-feira, dia 06 de 

setembro, de 2017, na Rua Aeroporto, 229, Bairro Vila Velha, uma 
homem de 65 anos, foi assaltado. Ele contou que  estava dormindo 
em sua casa e acordou ouvindo barulho de arrombamento. Logo 
ele foi rendido por dois homens encapuzados que invadiram seu 
quarto. Eles estavam armados com um revólver e fi zeram ameaças, 
dizendo que matariam o cidadão caso ele gritasse pedindo socorro. 
Instantes depois, deixaram o local levando uma carteira, documentos 
e R$ 3.000,00, em dinheiro. Com a chegada da PM, buscas foram 
feitas, mas os ladrões desapareceram. 

Leva tiro no tornozelo em Cruzmaltina
A equipe da PM de Cruzmaltina foi informada via COPOM que 

um homem teria sido  atingido de raspão por um disparo de arma 
de fogo no acesso a Coamo de Cruzmaltina. A equipe foi ao local e 
conversou com a vítima, a qual relatou que estava a pé conversando 
com seu colega quando escutou cinco disparos de arma de fogo, 
com isso saíram correndo para a parte interna da Coamo momento 
que foi atingido no tornozelo esquerdo e que posteriormente a isso 
foi ouvido mais 12 disparos. A equipe então foi fazer patrulhamento 
no local de onde foi efetuado os disparos e visualizou uma luz que 
vinha de dentro do mato que fi ca aproximadamente a 100 metros da 
Coamo e foram abordados seis indivíduos neste local, mais nada foi 
encontrado com eles de ilegal e dentro de uma caminhonete marca 
Ford modelo Ranger de cor branca foi encontrado um revólver calibre 
.38 SPL sem cápsulas. O proprietário do veículo foi identifi cado, 
o qual assumiu ser o dono do revólver. A equipe indagou se ele 
tinha efetuado alguns disparos com essa arma e o mesmo negou, 
relatando que apenas tinha pegado essa arma na sua fazenda 
que faz divisa com a Coamo e estava levando para sua residência 
em Jandaia do Sul. Diante dos fatos foi dado voz de prisão para o 
mesmo que encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Faxinal 
e a vítima com o apoio da equipe de Faxinal, encaminhado ao 
Hospital Municipal de Faxinal para fazer o laudo de lesão corporal.
Duas ocorrências de furto registradas na cidade de Faxinal 

Em Faxinal, dois furtos ocorreram no dia 08 de setembro. - Na 
Rua Paulo Jaroskiewickz, um cidadão de 33 anos, disse que saiu 
de sua residência para trabalhar, por volta das 08h00min e retornou 
às 17h40min, quando se deparou com a porta de sua residência 
arrombada. Foi levada a quantia de R$ 250,00 e sua Carteira de 
Trabalho. - No dia 09 de setembro, às 03 horas, da madrugada, na 
Rua João Ribeiro Falavinha, no Jardim Nutrimil, o dono de Mercearia 
disse que mora na casa ao lado do comércio e que sua esposa 
ouviu barulho de vidro quebrando e logo em seguida o alarme da 
Mercearia disparou, ao observar pela janela, dois elementos saíram 
correndo. Dentro do estabelecimento, a gaveta do caixa foi aberta, 
mas como não havia dinheiro, nada foi levado. A Polícia Militar foi 
acionada e chegou a abordar um rapaz suspeito na quadra abaixo. 
Ele estava com roupas sujas e ofegante. Ao ser indagado, afi rmou 
que voltava do conhecido Bar Show que fi ca próximo a Rodovia, 
mas negou o furto. Apesar das fortes suspeitas, ele foi liberado 
porque não havia nada de ilícito com o mesmo. 

Bandidos assaltam casa em Mauá da Serra
Na cidade de Mauá da Serra, por volta das 21h15min, de 

terça-feira, 05 de setembro, na Rua São Pedro, nº 33, José 
Garbossa, estava no interior da residência com as portas abertas, 
quando chegaram quatro indivíduos e anunciaram assalto. Dois 
dos invasores estavam armados com revólveres. Foi subtraído 
um veículo VW/Gol preto placas AMZ 0327, um televisor de 40 
polegadas da marca Philips, três caixas de som automotivo e seis 
aparelhos celulares. Aos policiais, José e seus familiares, informaram 
as características de alguns dos meliantes, sendo o primeiro: baixo, 
gordo, barba feita, trajava calça jeans e blusa de moletom vermelha; 

abandonada. Uma denúncia anônima levou a PM ao local.
PM registra dois furtos na zona rural de Borrazópolis 
No dia 04 de setembro, na saída para o Bairro Fogueira, no 

Sítio Nossa Senhora Aparecida, houve furto. Quem reclamou, foi 
Paulinho Furtado. Segundo ele, alguém entrou no barracão e levou 
duas roçadeiras. Nenhum suspeito foi encontrado. O segundo furto, 
na mesma data, foi no Sítio do Hideo Konishi, bairro Ponte Preta. 
Levaram de um galpão, que estava com a fechadura quebrada, 
um jogo de chaves variadas e a bateria de 150 ampere do trator 
Valmet. Disse que a última vez que esteve no sítio, foi no sábado, 
dia 02 de setembro, por volta das 13 horas.

Operação cumpre mandados em Ibaiti, Londrina e Faxinal
Foi defl agrada na manhã de quarta-feira, 6 de setembro, a 

Operação Transbrasiliana, coordenada pela 2ª Promotoria de 
Justiça de Ibaiti, com o apoio da Equipe de Inteligência da Polícia 
Militar. A ação, que movimentou mais de 50 policiais, resultou no 
cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva e 11 mandados 
de busca e apreensão em Ibaiti, Faxinal e Londrina. O objetivo foi 
combater o tráfi co de drogas e roubos a postos de combustíveis e 
instituições fi nanceiras no Norte do Paraná.  A operação foi precedida 
de oito meses de investigações realizadas pelo Ministério Público 
do Paraná em Ibaiti, em conjunto com a Equipe de Inteligência local 
da Polícia Militar. Durante o cumprimento dos mandados, houve 
a apreensão de armas e de quantidade expressiva de drogas. 
Um detento da Penitenciária Estadual de Londrina era o chefe da 
organização criminosa. Por telefone, ele coordenava a prática dos 
crimes em diversas cidades, numa rede estruturalmente organizada 
e com clara divisão de tarefas, usando vários comparsas, inclusive 
alguns adolescentes. O nome da operação está vinculado ao local 
dos postos de combustíveis alvos dos criminosos, localizados na 
Rodovia Transbrasiliana, bem como à rota usada pela organização 
criminosa para praticar os crimes nas diferentes cidades.

Veículo roubado em Mauá é recuperado em Faxinal
Na zona rural de Faxinal, mais precisamente no km 204 da 

rodovia PR272, próximo ao local conhecido como Ponte Seca, foi 
recuperado, na manhã de 07 de setembro, um veículo gol roubado 
em Mauá da Serra, dois dias antes, ou seja, em 05 de setembro 
e que pertence a Eliseu José da Silva. Em nota a PM informou 
que recebeu ligação no celular da viatura, indicando o abandono 
na entrada de uma fazenda, de um VW Gol 1,0 de cor preta com 
placas AMZ0327 de Mauá da Serra, que inclusive se encontrava 
com a chave no contato e as portas abertas. Foi feita a consulta da 
placa e verifi cada a queixa de roubo na cidade de Mauá da Serra. 
Diante dos fatos, foi solicitado guincho e encaminhamento do carro 
para a 53º Delegacia de Policia Civil de Faxinal.

Violência doméstica e posse de arma em Rio Branco 
A Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de 

violência doméstica em Rio Branco do Ivaí, mas o acusado também 
foi autuado por posse de arma de fogo, um revólver Tauros que 
ele teria utilizado para ameaçar sua mulher de 54 anos, na Rua 
Principal do Bairro Porto Espanhol. Segundo a PM, o detido 
Pedro dos Santos Cordeiro, de 56 anos, fi cou nervoso por causa 
de um problema mecânico em seu veículo, motivo pelo qual a 
agrediu causando ferimentos nos braços e pernas, sendo que em 
determinado momento a ameaçou com a referida arma. "A vítima, 
para se defender, armou-se com uma faca, mas o marido agarrou 
na lâmina da arma branca, recebendo um corte na mão e fi cando 
ferido", informou a PM. Com a chegada dos policiais, o acusado 
confessou que a arma de fogo estava embrulhada em cima de 
um pano, na cama. Ambos foram levados para o Hospital, para 
receberem cuidados médicos, e em seguida, o Pedro foi entregue 
na Delegacia de Grandes Rios, para responder pelos crimes de 
que cometeu.
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Na terça-feira, 5 de setembro, em reunião no Tribunal de 
Justiça - TJPR, o prefeito Ylson Cantagallo, de Faxinal, e o 
deputado estadual Tiago Amaral solicitaram ao presidente 
do Tribunal de Justiça, desembargador Renato Bettega, 
a construção de um novo Fórum judicial para atender a 
população de Faxinal, Borrazópolis e Cruzmaltina. O atual 
Fórum de Faxinal tem uma infraestrutura limitada, condições 
precárias para o atendimento e não possui capacidade para 
ampliações.  Segundo o presidente do TJPR, a construção de 
um novo fórum necessitaria de um terreno de grande porte. 
"O atual fórum de Faxinal possui 500m², apenas metade do 
tamanho das construções de outros prédios para atendimento 
da população. Além disso, o prédio antigo não apresenta as 
condições ideais para o funcionamento, com a necessidade de 
reformas e ausência de estrutura de acessibilidade", relatou o 
presidente.  Na reunião, o prefeito Gallo apresentou um terreno 
de 24 mil m² que poderá ser doado ao TJPR para a construção 
do novo fórum. Localizado no centro do município, o terreno 
selecionado teria fácil acesso para toda a comunidade e tem 
espaço sufi ciente para instalação de um novo prédio. O TJPR 
encaminhará uma equipe técnica de engenharia para avaliar 
a aptidão do terreno. Caso seja aprovado, o terreno deverá 
seguir a tramitação para doação da prefeitura ao Governo do 
Estado e, em seguida, ao patrimônio do TJPR para o início da 
construção do novo Fórum. – Da assessoria

 Novo Fórum para Faxinal, Borrazópolis e 
Cruzmaltina

Prefeito Gallo e deputado Tiago Amaral solicitam 
novo fórum em Faxinal que também serve a 

Cruzmaltina e Borrazópolis

Uma professora de Porto Alegre relatou no Facebook o clima 
de tensão que se instalou na sala de aula quando um tiroteio 
assustou os alunos da escola municipal onde ela leciona, em 
Porto Alegre. A troca de tiros ocorreu na tarde de quarta-feira 
(6) no bairro Mário Quintana. Na rede social, a professora 
Fabiola Borgias contou que as crianças, entre 6 e 7 anos de 
idade, fi caram em silêncio ou chorando baixo depois que os tiros 
cessaram. Na lousa, uma delas escreveu: "Mãe, socoro (sic)". 
Era uma criança em fase de alfabetização. "Foi um soco! Que 
mundo é esse que a primeira frase de uma criança é um pedido 
de socorro?", escreveu a professora na publicação. Fabiola 
relata ainda que as mães chegaram a invadir a sala de aula 
para fugir dos tiros, e as crianças foram para debaixo da mesa 
dela. Após o tiroteio, a professora colocou jogos, brinquedos 
e cantou músicas com as crianças para tentar acalmá-las.

Criança escreve pedido de socorro durante 
tiroteio 

O medo nasce cedo!

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

 Objetivando divulgar informações e intensifi car 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 Intensifi car 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.

Delação da JBS pode ser anulada, afi rma Rodrigo Janot
Limpando a cag...

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse no início da 
noite de segunda-feira (04) que o acordo de colaboração premiada fi rmado 
pelo Ministério Público Federal com a JBS pode ser anulado caso sejam 
comprovadas irregularidades por parte dos executivos do grupo empresarial. 
“O MPF atuou na mais absoluta boa fé para a celebração deste acordo. Se 
fi car provada qualquer ilicitude, o acordo de colaboração premiada será 
rescindido. Poderá chegar até a decisão”, disse. Segundo ele, novos áudios 
contendo diálogos entre dois membros da JBS que assinaram acordo de 

colaboração premiada trazem suspeitas de ilegalidades cometidas pelo o ex-procurador Marcelo Miller, que atuou diretamente 
no gabinete da Procuradoria-Geral da República, antes de pedir demissão e passar a atuar em um escritório de advocacia 
que prestou serviços para o grupo empresarial. As citações contidas no áudio também podem implicar funcionários que ainda 
trabalham para a PGR e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo as declarações de Janot. O procurador afi rmou 
que a conversa gravada, em um áudio de quatro horas, traz acusações “gravíssimas”. Seu conteúdo será submetido ao Supremo 
Tribunal Federal, que deverá decidir como será encaminhada essa questão.  “É um áudio longo, de quatro horas, e que, em 
várias horas, envolve a privacidade das pessoas. Não queria ser leviano de liberar esse áudio sem que o Supremo Tribunal 
Federal avaliasse a vida privada de pessoas que são mencionadas nesse áudio.”
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COLUNA SOCIAL

- Fazemos exames toxicológicos para 
novas habilitações e renovações das 
categorias, C,D, E

- Realizamos a coleta do exame que 
passa a ser obrigatório

- Realizamos atendimento com 
agenda e horários flexíveis

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245 
Cruzmaltina – PR

Agende já seu atendimento pelos telefones: 
(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)

RUA SANTOS DUMOND, Nº: 630 - FAXINAL - PARANÁ

Saudades; Dona Cecília com as fi lhas, Marli, Mela, Marina e 
Dola

Os amigos Tony Celso e Farias ladeando o Marcelinho Faria
O casal Grenal, Vitor e Marisa na Arena do Grêmio em Porto 

Alegre

Cambezinho e Aristides... presentes na heróica classifi cação do 
Tubarão para a fi nal da Primeira Liga. E dá-lhe Tuba! Isabel Aparecida Augusto de niver em de Borró. Parabéns!!

Quem souber a escalação desse time, informe pelo wat’s do Jornal
Maria Luiza Costa níver em Faxinal. 

Parabéns!! 

Os amigos, Tolstoi Mantovani e Dorival de Dio, tomando o 
melhor chopp da região, na Beer Serv do amigo Junior Aranha, 

em Faxinal

Amigos tomando umas ou seja muuiiitas na Casa da Sopa em 
Terra do Boi
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ROSÁRIO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ

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

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

Aqui o dinheiro público é tratado com respeito.

FERRA BODE EM FAXINAL
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Bunker coloca irmão de ex-ministro na mira da PF
É de família!

A apreensão de R$ 51 milhões colocou na mira dos investigadores o deputado 
federal Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima. A PF 
encontrou ao menos dois elementos que ligariam o dinheiro ao deputado. Uma fatura 
em nome de Marinalva Teixeira de Jesus, pessoa detentora de vínculos empregatícios 
com o Lúcio Vieira Lima, foi achada no local. Segundo a polícia, Marinalva trabalha 
como doméstica na casa do deputado. Outro elemento, de acordo com informações 
prestadas pela PF à Justiça Federal, é que o dono do apartamento, o empresário Silvio 
Silveira, disse em depoimento que fez o empréstimo do imóvel para Lúcio, com quem 

tinha amizade, e não para Geddel, que, segundo ele, não tem proximidade. A administradora do condomínio, Patrícia do Santos, 
confi rmou que o deputado era conhecido de Silveira. Por ter mandato na Câmara dos Deputados, a PF precisa de autorização do 
STF (Supremo Tribunal Federal) para dar início a uma investigação, o que deve ser solicitado em breve.

Cármen Lúcia diz que áudio é agressão inédita à dignidade do STF
STF sem credibilidade!

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse 
que o áudio de uma conversa entre o executivo Joesley Batista e o diretor de Relações 
Institucionais da JBS, Ricardo Saud, é uma agressão inédita à dignidade da Corte. Ela 
enviou ofícios ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Leandro Daiello Coimbra, e ao 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pedindo uma investigação urgente para 
apurar os fatos citados. Pelo menos quatro ministros do STF, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Edson Fachin e a presidente, Cármen Lúcia, são mencionados na gravação 

da conversa entre Joesley e Saud. Há também uma citação a Marco Aurélio, mas é possível concluir que não se trata do ministro Marco 
Aurélio Mello. As citações, no entanto, não trazem nenhuma informação concreta ou evidência de que os magistrados pudessem estar 
implicados em alguma irregularidade. Os diálogos são desconexos, começam a falar de alguém logo depois mudam de assunto e há 
muitas partes inaudíveis. Há também citações ao Supremo como um todo, na maioria das vezes atrelada a algum comentário sobre 
o ex-ministro  José Eduardo Cardozo. Em um deles, eles dizem que a advogada Fernanda (aparentemente Fernanda Tórtima) surtou 
quando foi levantada a possibilidade de arrastar o ex-auxiliar de  Dilma Rousseff (PT) para as delações.

Segundo Funaro Temer recebeu e intermediou propinas
Estou com nojo!

Durante mais de uma década, o doleiro Lúcio Bolonha Funaro, de 43 anos, atuou 
como consultor fi nanceiro e banqueiro informal do PMDB. Funaro é aquilo que no 
jargão político-policial também é chamado de operador, o encarregado de fazer a 
aproximação entre quem paga e quem recebe propina, o elo entre políticos corruptos 
e empresários corruptores. Depois de três meses de negociações, o Supremo Tribunal 
Federal homologou, na terça-feira 5, o acordo de delação do doleiro, que está preso há 
434 dias. Na lista de revelações estão subornos a parlamentares, venda de legislação e 

grandes esquemas de corrupção. A parte mais delicada envolve o presidente Michel Temer. São relatos em que o presidente aparece 
fazendo lobby para políticos, cobrando repasses de caixa dois e, também, como destinatário de propina. O doleiro diz que nunca 
conversou sobre dinheiro diretamente com Temer, “pois essa interface era feita por Eduardo Cunha”, mas declara que era informado 
por Cunha sobre as divisões da propina. Ele garante que Temer “sempre soube” de todos os esquemas tocados pelo ex-deputado. 
“Temer participava do esquema de arrecadações de valores ilícitos dentro do PMDB. Cunha narrava as tratativas e as divisões (de 
propina) com Temer”, acusa. Entre as propinas destinadas ao presidente, o delator cita repasses de 1,5 milhão do grupo Bertin, 7 
milhões da JBS e 5 milhões de reais de Henrique Constantino, do Grupo Constantino, estes empregados na campanha do então 
deputado Gabriel Chalita à prefeitura de São Paulo, em 2012.

O bloqueio nas contas do presidente do COB (Comitê 
Olímpico Brasileiro), Carlos Arthur Nuzman, indica que o 
dirigente mantinha mais dinheiro em vivo em casa do que 
em suas contas bancárias. O Banco Central informou à 
Justiça Federal na quarta-feira (6) ter encontrado R$ 148,3 
mil em cinco contas bancárias de Nuzman. O valor é um 
terço dos R$ 480 mil em dinheiro vivo, em cinco moedas 
distintas, encontrados pela Polícia Federal na residência 
do cartola na defl agração da Operação Fair Play, 
defl agrada na terça (5). A operação investiga o suposto 
pagamento de US$ 2 milhões para o senegalês Lamine 
Diack, membro do COI (Comitê Olímpico Internacional) 
na eleição que escolheu o Rio como sede da Olimpíada 
de 2016. Nuzman é investigado sob suspeita de ter feito 
a ponte entre o esquema de corrupção do governo Sérgio 
Cabral e os membros do COI. A propina ao senegalês 
foi debitada, segundo a Procuradoria, da devida pelo 
empresário Arthur César de Menezes Soares, o Rei Arthur, 
ao peemedebista. O empresário obteve mais de R$ 3 
bilhões em contratos com o Estado. O bloqueio de bens 
atendeu a um pedido do MPF (Ministério Público Federal) 
para garantir o pagamento de danos morais coletivos em 
caso de condenação dos réus. Para os procuradores, o 
caso de corrupção provocou danos à imagem do país no 
exterior. O valor solicitado foi de R$ 1 bilhão.

Nuzman tinha mais dinheiro em casa do 
que no banco

Geddel dois a missão!

A Polícia Federal (PF) realizou buscas no prédio do 
ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) na sexta-feira (8), 
em Salvador, antes de levá-lo preso. A casa da mãe do 
político, que mora no mesmo prédio, não foi poupada. 
Marluce Quadros Vieira Lima disse que o fi lho dela não 
é bandido, é doente. A PF chegou ao prédio de Geddel 
no bairro Jardim Apipema, por volta de 5h40, em dois 
carros. Um vendedor ambulante foi escolhido para subir ao 
apartamento do ex-ministro como testemunha. Pessoas 
que passavam na rua gritavam: "vai para a Papuda!". O 
pedido de prisão foi feito após a descoberta de um bunker 
vinculado ao ex-ministro no qual foram encontrados R$ 
51 milhões em malas e caixas.

Meu fi lho é doente, diz mãe de Geddel 
após prisão

Doente? Ele é sim um senhor ladrão!

Salário mínimo teria que quadruplicar para cumprir o que promete
O salário mínimo “necessário” foi de R$ 3.744,83 em agosto, de acordo com o Dieese 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). A idéia do 
cálculo é revelar quanto seria sufi ciente para suprir as despesas de uma família de quatro 
pessoas “com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, 
lazer e previdência”, diz a instituição. O valor de agosto fi cou abaixo do registrado em 
julho (R$ 3.810,36), mas supera o de junho (R$ 3.727,19). O número é divulgado todo 
mês há 22 anos com base no valor da cesta básica mais cara, atualmente a de Porto 

Alegre (R$ 445,76), seguida de São Paulo (R$ 431,66) e Florianópolis (R$ 426,30). Os menores valores são em Salvador (R$ 332,10) 
e Natal (R$ 336,12). 21 capitais tiveram baixa e só 3 tiveram alta no valor da cesta básica em agosto, resultado da trajetória de queda 
da infl ação. Ainda assim, o valor do salário mínimo “sufi ciente” ainda representa cerca de 4 vezes o valor do salário mínimo nominal, 
atualmente em R$ 937. Mas a relação já foi mais alta. Em agosto de 2016, o salário mínimo “necessário” estava em R$ 3.991,40, o 
equivalente a 4,5 vezes o valor do salário mínimo nominal então em vigor (R$ 880). A lei determina que o reajuste anual do salário 
mínimo tem como base a soma da variação do INPC (infl ação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de 
crescimento real do PIB dois anos antes. Ou seja: considerando que 2015 e 2016 foram anos de recessão, o próximo aumento real 
vai fi car no mínimo para 2019 (e isso se a lei não mudar nesse ínterim). O valor do salário mínimo em 2018 foi defi nido em R$ 969 na 
última elaboração do Orçamento. Houve queda em relação a uma previsão anterior, que considerava uma infl ação maior. Isso causou 
a impressão de que o governo estava reduzindo o salário mínimo, o que levou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, a publicar 
um vídeo nas redes sociais desmentindo a versão. Em um vídeo do ano passado, o economista Carlos Eduardo Gonçalves explica 
quais seriam as consequências práticas se o salário mínimo “necessário” do Dieese fosse estabelecido por lei: “O que vai acontecer 
com a pessoa hoje empregada que ganha um salário baixo? Você acha que elas vão continuar todas empregadas ganhando R$ 3.700 
ou elas vão ser mandadas emboras porque a contribuição delas pro produto fi nal da empresa não vale esses R$ 3.700?”.
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e a
Independência do Brasil

Sete de setembro. Feriado nacional. Dia da Independência do 
Brasil. Por todo o país se fazem presentes as comemorações. São 
desfi les militares, escolares, civis.  Discursos, bandas, orquestras. 
Evoca-se 1822, em verso e prosa. Enaltece-se Dom Pedro I como o 
libertador. Desde a sua audaciosa desobediência às determinações 
da metrópole portuguesa, não regressando a Portugal, estava 
proclamada a Independência do Brasil. O príncipe tinha suas 
noites povoadas de sonhos de amor à liberdade. Desenvolvia no 
Espírito as noções da solidariedade humana. Não representava o 
tipo ideal necessário à realização dos projetos espirituais, mas era 
voluntarioso. E ele era a autoridade. Os patriotas já não pensavam 
noutra coisa que não fosse a organização política do Brasil. A 
imprensa da época concentrava as energias nacionais para a 
suprema afi rmação da liberdade da pátria. As pessoas viviam a 
expectativa. Todos os corações aguardavam. Então, no retorno da 
sua viagem a São Paulo, um correio leva ao conhecimento de Dom 
Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. Ali mesmo, nas 
margens do Ipiranga, ele deixa escapar o grito: Independência ou 
morte! Sem suspeitar, Dom Pedro I era dócil instrumento de um 
emissário Divino, que velava pela grandeza da pátria. Consumou-se 
o fato e, logo, os versos do Hino da Independência eram cantados: 
Já podeis da pátria fi lhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a 
liberdade, no horizonte do Brasil. A Independência do Brasil foi fruto 
do intenso trabalho das hostes espirituais junto aos homens. Muitos 
homens deram a vida por este ideal. 

São passados cento e noventa e cinco anos da nossa 
independência. Olhamos o nosso imenso país, um gigante 
geográfi co e nos indagamos: Somos realmente livres? A verdadeira 
independência é moral. Enquanto prosseguem vigentes o jeitinho 
brasileiro e a lei de Gerson não seremos livres. Quando assumirmos 
nosso papel de homens dignos, corretos, fi éis aos nobres ideais, 
seremos livres. Quando o estandarte da solidariedade e da 
tolerância se implantar em nossos corações, a nossa bandeira verde 
e amarela tremulará mais bela. Quando estendermos os braços 
para o bem da comunidade, as estrelas do pano pátrio brilharão com 
maior intensidade. Quando a ordem e a disciplina se instalarem nas 
ações de todos nós, o branco do pavilhão nacional terá alcançado 
o verdadeiro sentido: a paz. Para que o progresso real se instale, é 
necessário que as individualidades cresçam. A soma das conquistas 
pessoais resultará no crescimento coletivo. Hoje é um excelente 
dia para se propor a trabalhar pelo nosso gigante. Dizem que está 
adormecido, mas só porque os seus fi lhos dormem. A mãe gentil que 
nos recebe nesta etapa da vida no planeta merece-nos o esforço. 
Se quisermos, e só se quisermos, poderemos tornar verdadeira, 
desde agora a assertiva espiritual: Brasil, coração do mundo, pátria 
do Evangelho. Coração que pulsa, que ama, que não relega ao 
abandono os seus fi lhos. E tanto quanto pode, recebe e ampara os 
fi lhos de outros solos. Pátria do Evangelho que irradia o bem, que 
serve de modelo, que luta pela justiça, pela verdade. Independência 
moral. Crescimento real. Vamos todos começar neste dia a lutar 
por tais objetivos? Relatam as tradições espirituais que Tiradentes, 
morto em 1792, continuou após a sua morte, a trabalhar pela 
Independência do Brasil. Ele estava com o príncipe regente Dom 
Pedro no grito do Ipiranga. Isso demonstra que os Espíritos, mesmo 
abandonando a carne, prosseguem nos ideais abraçados. Os 
Espíritos, como os homens, amam o torrão que lhes serviu de berço, 
se interessam pelas coletividades, trabalham pelo bem geral.

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

coluna
spÍrit

MPF pede bloqueio de até R$ 1 bilhão de Nuzman e suspeitos
Esporte não é mais saúde!

O Ministério Público Federal quer o bloqueio de até R$ 
1 bilhão do patrimônio de Carlos Arthur Nuzman, presidente 
do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Rio-2016, 
de Arthur Cesar Soares de Menezes Filho, o Rei Arthur, e de 
Eliane Pereira Cavalcante, ex-sócia do empresário, em meio 
aos desdobramentos da Operação Lava Jato que apuram 
suposta compra de votos de dirigentes para eleger o Rio de 

Janeiro como sede dos Jogos do ano passado. O objetivo da 
medida, segundo o MPF, é reparar os danos causados pelos 
três devido às proporções mundiais da acusação, de fraude na 
escolha da sede da Olimpíada. Na avaliação dos procuradores, 
o trio obteve lucros mediante prática de corrupção e lesaram 
os cofres públicos. O pedido de bloqueio inclui bens de valor, 
como apartamentos, jóias, carros e até um jatinho particular.

Doria pode deixar PSDB para disputar eleição
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o prefeito 

de São Paulo, João Doria (PSDB), não descartou a hipótese 
de deixar o PSDB para concorrer à Presidência da República 
em 2018. “Pretendo continuar no partido, até que alguma 
circunstância me impeça disso”, disse o tucano. Ao jornal, o 
prefeito descartou a possibilidade de disputar as prévias com 
o governador Geraldo Alckmin e afi rmou que as pesquisas 

de intenção de voto é que mostrarão quem será o candidato 
a concorrer no Palácio do Planalto. De olho nas eleições, o 
tucano tenta ganhar capilaridade pelo país. Em oito meses no 
cargo, Doria já visitou 13 cidades de sete países: China; Coréia 
do Sul; Emirados Árabes; Estados Unidos; Qatar; Portugal; e 
Itália. Esteve ainda em 16 municípios brasileiros.

Receita abriu consulta ao 4º lote de restituições do IR
A Receita Federal abriu consulta ao quarto lote de restituições 

do Imposto de Renda de 2017 desde sexta-feira (8). Para verifi car 
se a declaração foi liberada o contribuinte pode acessar o site 
da Receita ou ligar para o Receitafone 146. Serão depositados 
mais de 2,7 bilhões de reais para cerca de 2,257 milhões de 
contribuintes. O dinheiro será depositado no dia 15 deste mês. 
Do montante liberado, 179,1 milhões de reais referem-se ao 
pagamento de restituições prioritárias – pagamento de idosos 
(40.429) ou contribuintes com algum tipo de defi ciência (5.026). 
Neste lote também foram incluídas restituições residuais dos 

exercícios de 2008 a 2016, que estavam presas na malha fi na, 
com esse grupo, o valor liberado pela Receita salta para três 
bilhões de reais, benefi ciando 2,357 milhões de contribuintes. A 
consulta à liberação das restituições também pode ser feita no 
aplicativo para tablets e smartphones da Receita. O aplicativo 
também permite a consulta às declarações do IRPF e situação 
cadastral do CPF do contribuinte. A restituição fi cará disponível 
no banco durante um ano. Se o contribuinte não fi zer o resgate 
nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet.

Candidatura de Lula pode virar apenas estratégia de defesa
As acusações de corrupção contra o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e o PT ganharam um novo capítulo na 
quarta-feira (06) com o endosso de um nome forte do partido, 
o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antonio Palocci. Em 
depoimento ao juiz Sergio Moro, em que foi ouvido como réu 
em um processo criminal da Operação Lava Jato enquanto tenta 
fechar um acordo de delação premiada, Palocci mencionou 
presentes da Odebrecht a Lula, entre eles o sítio de Atibaia, além 
de R$ 300 milhões da empreiteira para o partido, acusações 
negadas pela legenda e seu líder. Apesar do peso de Palocci 
nos governos petistas, os analistas políticos divergem sobre 
o impacto que seu depoimento terá sobre a disputa eleitoral 

de 2018. Para alguns, acusações vindas de uma fi gura tão 
importante no partido difi cultam ainda mais as condições de 
disputa de Lula e do PT. Já outros consideram que, devido ao 
acúmulo já grande de denúncias contra o ex-presidente e a 
legenda, os efeitos de novas acusações já não são relevantes. 
Em uma coisa, porém, eles concordam: enquanto o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região não decide se confi rma ou não 
a condenação de Lula por Sérgio Moro no caso do tríplex do 
Guarujá, (o que poderia impedi-lo de concorrer à Presidência 
devido à lei da Ficha Limpa) sua candidatura deve ser mantida, 
até porque interessa como estratégia de defesa sua e do partido, 
notam os analistas.

Caciques, Temer, Cunha e Funaro não se entendem
Muitos Alis Babas!

A Operação Lava-Jato acabou com a harmonia que 
reinava entre os caciques do PMDB da Câmara, investigados 
por suspeita de cobrança de propina em órgãos públicos. 
Expoente máximo do grupo, o presidente Michel Temer diz 
que não sabe ao certo, mas talvez tenha sido apresentado ao 
doleiro Lúcio Bolonha Funaro, na base aérea de Congonhas, 
pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Operador dos 
peemedebistas, Funaro não tem dúvida, a VEJA ele já afi rmou 
que se encontrou pessoalmente com Temer. E Cunha? O 
ex-deputado, preso desde outubro passado, desdiz tanto o 

presidente da República como o operador. “Nunca estive ao 
mesmo tempo com os senhores Lúcio Funaro e Michel Temer 
e tampouco os apresentei”, escreveu Cunha em nota divulgada 
há pouco. A divergência entre os antigos parceiros tem razão 
de ser. O acordo de delação premiada de Funaro servirá de 
base para a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República 
contra Michel Temer. Sua homologação, prevista para esta 
semana, também praticamente encerra a chance de Cunha 
se tornar colaborador. Por isso, o ex-deputado se volta agora 
contra seu antigo estafeta.

Odebrecht entrega chave de acesso a notebook de Marcelo
A Odebrecht entregou as chaves de acesso para permitir 

à Polícia Federal (PF) o acesso ao notebook do herdeiro e 
ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht. Preso desde 
junho de 2015, o executivo alegava que a senha era gerada por 
dispositivo eletrônico (token) que ele não sabia onde estava. 
A PF chegou a se queixar com o Ministério Público. Para os 
delegados era inadmissível que o executivo tivesse conseguido 
celebrar o acordo de delação premiada sem liberar o acesso do 
seu computador pessoal. Os investigadores conseguiram obter 

uma série de informações relevantes para a Operação Lava 
Jato quando apreenderam o celular de Marcelo. A expectativa 
é de que os dados do seu notebook, no mínimo, reforcem o 
que foi dito pelo empreiteiro ou revelem informações a mais. 
O laptop é considerado uma importante fonte de informação, 
pois contém e-mails e planilhas do empresário. Delegados 
pressionaram a empresa com ameaça de que poderiam indicar 
ao MPF a necessidade da revisão do acordo de delação caso 
o acesso ao equipamento não fosse liberado.
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Geddel Vieira Lima passa senha errada de celular para a PF
O que se esperava? Além de ladrão é mentiroso!

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) 
passou senhas incorretas de seu celular para 
a Polícia Federal e se recusou a fornecer sua 
digital para que os investigadores acessassem 
o aparelho. O peemedebista teve o celular 
apreendido no dia 4 de julho, quando foi preso em 
Salvador em uma fase das fases da Operação Cui 
Bono. Desde então, os investigadores tentaram 
acessar o celular do ex-ministro de Michel 
Temer, modelo iPhone, mas não conseguiram. 
A senha foi solicitada em duas ocasiões, em 
que Geddel, por meio de seus advogados, 
forneceu alguns números, que não funcionaram. 

Chamado a prestar depoimento para esclarecer 
as suspeitas que lhe são atribuídas na Cui Bono, 
foi perguntado mais de uma vez pelos delegados, 
pessoalmente. E disse que havia passado a 
senha que recordava, mas que costumava 
acessar o aparelho colocando sua digital. A 
PF, então, apresentou o iPhone apreendido 
para que Geddel pudesse colocar seu dedo e, 
enfi m, permitir o acesso aos dados. Ele, porém, 
se recusou, frustrando a expectativa de que as 
informações do celular fossem acessadas. Todos 
os episódios foram relatados no inquérito.

Janot denuncia Lula e Dilma por obstrução de Justiça
Mais uma?

O procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, apresentou na quarta-feira (6) uma nova 
denúncia contra os ex-presidentes Luiz Inácio 
Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, 
desta vez por obstrução de justiça. O ex-ministro 
Aloizio Mercadante também foi denunciado pela 
PGR pelo mesmo crime. A nova acusação formal 
de Janot foi feita um dia depois de o procurador-
geral da República ter denunciado Lula, Dilma e 
outras seis pessoas por formar uma organização 
criminosa enquanto o PT ocupou a Presidência da 
República. Para Janot, há interconexão entre os 
dois casos. “De fato, a obstrução e o embaraço, 
narrados na denúncia ora apresentados foram 

praticados justamente com a fi nalidade de 
atrapalhar as investigações que apuravam os 
crimes cometidos pela organização criminosa 
investigada no inquérito 4.325/DF. Vale dizer, os 
crimes e as condutas dos respectivos agentes 
estão umbilicalmente ligados”, escreveu Janot, 
em despacho sigiloso ao qual o Broadcast 
Político teve acesso. “Uma separação dos casos, 
portanto, traria prejuízo processual relevante, 
seja pelo risco de desfechos contraditórios, 
apesar da existência de base e contexto fáticos 
comum, seja pela possibilidade de testemunhos 
prestados pelas mesmas pessoas, em sentido 
diverso”, ponderou Janot.

PF acha digitais de Geddel no bunker de R$ 51 milhões
Não me diga? 

A Polícia Federal achou impressões digitais 
do ex-ministro Geddel Vieira Lima no apartamento 
do bairro da Graça, em Salvador, onde foram 
encontrados incríveis R$ 51 milhões em dinheiro 
vivo. As impressões foram identifi cadas em malas 
e caixas onde estavam estocadas as cédulas, 
informou a repórter Camila Bomfi m, da TV 
Globo. A fortuna atribuída a Geddel é a maior 
apreensão em dinheiro vivo da história no País. O 
dinheiro foi encontrado na terça-feira, 5, durante 
buscas ordenadas pelo juiz Vallisney Oliveira, 
da 10.ª Vara Federal de Brasília, no âmbito da 
Operação Cui Bono?, investigação sobre desvios 
milionários na Caixa, instituição da qual Geddel 
foi vice-presidente no governo Dilma. A PF levou 
cerca de 12 horas para fazer a contagem da 
dinheirama. Uma empresa transportadora de 

valores cedeu oito máquinas e onze funcionários 
para a conferência. Na quarta, 6, o delegado 
Daniel Justo Madruga, superintendente regional 
da PF na Bahia, disse que os agentes fi caram 
surpresos com tanto dinheiro no apartamento 
da Graça. O imóvel foi cedido a Geddel pelo 
empresário Silvio Silveira. Intimado pela PF, 
Silveira declarou que não sabia que o imóvel 
era usado para ocultar a fortuna. Ele contou que 
o ex-ministro pediu o apartamento emprestado 
para guardar bens do pai (falecido em janeiro 
de 2016). Geddel está em regime de prisão 
domiciliar. Ele é investigado por supostamente 
embaraçar as investigações da Cui Bono? Ele 
ocupa um apartamento a cerca de um quilômetro 
do local onde a PF pegou os R$ 51 milhões.
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      GRANDES RIOS
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Álcool ou gasolina?
Aprenda a fazer cálculo que mostra qual combustí vel é mais 

vantajoso
O aumento da gasolina causou indignação nos motoristas de Apucarana 

e de toda região e deixou muita gente confusa sobre aquela velha 
dúvida: é mais vantagem abastecer o carro Flex, com álcool ou gasolina? 
A reportagem do portal de notí cias do Canal 38 vai explicar como fazer 
a conta que mostra qual combustí vel é mais vantajoso, levando-se em 
conta o valor do litro e o desempenho do veículo. O aumento no preço 
dos combustí veis já vem acontecendo frequentemente, sendo que nos 
últi mos quinze dias ti vemos três reajustes consecuti vos, e que fez com 
que o valor da gasolina disparasse nos postos. Foi possível encontrar o 
reajuste de até R$ 0,30 por litro em alguns estabelecimentos da cidade. 
Os preços na bomba inti midaram. Quem costuma abastecer com gasolina 
teve que fazer muita manobra para ajustar os novos valores ao orçamento, 
que não é tarefa fácil. “A forma melhor é abastecer aos poucos e rodar 
menos, economizando ao máximo, porque carro é uma necessidade 
hoje”, comentou um motorista que estava abastecendo seu carro. Será 
que recorrer ao álcool para abastecer é a melhor saída? Muita gente sabe 
que existe uma conta que se faz para saber se é mais vantagem colocar 
álcool ou gasolina. Sabemos que o etanol tem um desempenho de 70% 
em relação ao desempenho da gasolina. Então, por exemplo, se um carro 
faz 10 km com um litro de gasolina, provavelmente ele fará 7 km com um 
litro de etanol. Para fazer a conta, basta dividir o valor do preço do litro do 
etanol pelo valor do litro da gasolina. Para mostrar um exemplo, pegamos 
como base os preços encontrados em um posto do Apucarana: R$ 4,09 
o litro da gasolina e R$ 2,79 o do álcool. Teremos R$ 2,79 dividido por R$ 
4,09 da gasolina, que dá uma relação de 0.6821, que signifi ca que o preço 
do etanol está aproximadamente 68% do preço da gasolina, então, nesse 
caso, vale a pena abastecer com etanol. Outra conta que pode ser feitas 
para quem roda muito. Se o carro faz dez quilômetros com um litro de 
gasolina, serão necessários cem litros no mês para rodar mil quilômetros 
por mês. Então, a conta é 100 vezes R$ 4,09, que dá R$ 409. Abastecido 
com álcool, esse mesmo carro faria sete quilômetros com um litro. Então 
precisaria de 143 litros do combustí vel. Então, a conta é 143 vezes R$ 2,79, 
que dá R$ 398,97. Mais uma vez, seria vantagem abastecer com álcool. 
Combustí vel ecologicamente correto, o álcool não afeta a camada de ozônio 
e é obti do de fonte renovável. Como é obti do a parti r da cana-de-açúcar, 
ajuda na redução do gás carbônico da atmosfera, através da fotossíntese 
nos canaviais. Outras vantagens ambientais, ainda relacionadas à fase de 
planti o/culti vo da cana-de-açúcar, são o aumento da umidade do ar e a 
retenção das águas da chuva.

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017
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1) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1101, R$ 
700,00 mensais  
2) Casa mista, três quartos, Rua 
Candido Portinari 898, R$ 450,00 
mensais  
3) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Alameda Projetada 26, Acesso pela 
Rua dos Dominicanos R$ 700,00 
mensais  
4) Casa Alvenaria, dois quartos, Av 
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais  
5) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 
mensais  
6) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (seis casas 
disponíveis) 
7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Jose Kotlinski, 286 Jd Garcia, R$ 
450,00 mensais  
8) Casa de madeira, 2 quartos, Av. 
Brasil 2.254, R$ 380,00 mensais  
9) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 
Eugenio Bastiani 2071, R$ 800,00 
mensais  
10) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 
Antonio Garcia da Costa 550, R$ 
550,00 mensais  
11) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Residencial do Lago, R$ 450,00 
mensais  
12) Sala Comercial 220m², Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 
R$ 1.500,00 mensais  
13) Barracão com 600,00m², Rua 
Eugenio Bastiani 2027, centro R$ 
2.100,00 mensais  
14) Barracão 250,00m² de 
construção, Mauá da Serra, R$ 
2.500,00 mensais

1. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis) 
2. Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
3. Terreno 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
4. Terreno 313m², Residencial 
Vale Verde, R$ 60.000,00 
5. Terreno 252m² Residencial Bela 
Casa, R$ 80.000,00 
6. Terreno 600m², Rua Yani de 
Oliveira Munhoz esquina com Rua 
Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00 
(dois lotes Disponíveis)  
7. Casa Alvenaria, Rua Jose 
Kotlinski, Jd Garcia R$ 110.000,00 
8. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00 
9. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00   
10. Casa Alvenaria 100,00m² 
terreno 225,00m², Rua Jovino 
Pedro de Lima 1, R$ 60.000,00 
11. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 652, 
centro, R$ 150.000,00 
12. Casa Alvenaria, terreno 267m², 
Rua 4,109, Jardim Pedro G da 
Luz, R$ 130.000,00 
13. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro Barbosa 
308, R$ 120.000,00
14. Apartamento novo, 145m², 
suíte mais dois quartos, garagem 
coberta para 2 carros, vista ampla 
da cidade. Condomínio Jose 
Navarro, Av Brasil 1339 centro R$ 
600.000,00

LOCAÇÃO VENDA

TERRENOS FAXINAL
- Terreno12x35 420m² Jardim Santa Helena. 

R$55.000,00.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal. 

Consulte Valor.

- Terreno 222m² Jardim Los Angeles, Rua 31 

de Março.R$40.000,00.

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí. 

Asfalto. Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: 

Terreno 150m². Financia-se Valor: 

ValorR$100.000,00.

-Terreno de 15,50X22 341m²Rua Rio 

Grande do Norte x Rua Paraíba. Valor 

R$110.000,00.

Sítio 30 alq. 07 mecanizado e possibilidade 

de mecanizar mais 04alq. 17alq de pastagem 

e 06alq de reserva legal. Consulte Valor.

-Fazenda de 226,63alq., Núcleo Laranja 

Doce. Prox. da rodovia. Município de 

Borrazópolis-Pr.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel 

com contrato de locação ativo). Consulte 

Valor.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

- Casa Alvenaria Residencial 

Casavechia(lado Cocari): Financia-se. Valor 

R$120.000,00.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

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

R$110.000,00.

- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 113m² 

de construção(laje). Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: 

Terreno 150m². Financia-se Valor: 

ValorR$100.000,00.

- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: Valor 

R$150.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti: Minha 

Casa Minha Vida.Valor R$105.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje 

ou forro PVC. 

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. 

Valor R$215.000,00.

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. 

Valor R$120.000,00.

-Casa Jd. Los Angeles – 04 quartos, 

piscina aquecida e coz. planejada. 

R$1.090,00 mensal.

-Casa Jardim São Pedro – 02 quartos. 

Valor R$450,00 mensal.

-Casa Conj. Francisco Fink – 03 quartos. 

Valor R$490,00 mensal.

CASAS FAXINAL

VENDA

CASAS BORRAZÓPOLIS

CASAS FAXINAL

IMÓVEL RURAL

CASAS CRUZMALTINA

LOCAÇÃO
IMÓVEL COM. FAXINAL

Seguros de veículo, residência, empresa, vida, 
agrícola.

REPRESENTANTE
"Você conquista, a gente protege."

(43) 3461-1608
(43) 9979-5870

TERRENOS BORRAZÓPOLIS

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

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

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

1. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 

2. Terreno 300m², Rua Candido 

3. Terreno 300m², Residencial 

4. Terreno 313m², Residencial 

5. Terreno 252m² Residencial Bela 

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

7. Casa Alvenaria, Rua Jose 
Kotlinski, Jd Garcia R$ 110.000,00 
8. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 

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

10. Casa Alvenaria 100,00m² 
terreno 225,00m², Rua Jovino 

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

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

13. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro Barbosa 

14. Apartamento novo, 145m², 
suíte mais dois quartos, garagem 
coberta para 2 carros, vista ampla 
da cidade. Condomínio Jose 
Navarro, Av Brasil 1339 centro R$ 

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

CASAS MAUÁ DA SERRA


