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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº098 /2017 – Requer ao senhor prefeito municipal juntamente com o órgão
competente, que em regime de urgência a pedido dos moradores, arrume a entrada e saída de
veículos ali na baixada da venda do Zé do Ernesto, mais precisamente na baixada que dá acesso
ao sitio do Carlinhos Tomateiro, ali tem vários moradores e eles pedem providências devido a

43 99975-4642

entrada e saída de veículos ser perigosa, os moradores já ﬁzeram essa solicitação ao senhor
prefeito municipal más não foram atendidos, então venho pedir através desse requerimento.
Requerimento nº099/2017 – Requer ao senhor prefeito que em regime de urgência a pedido
dos esportistas tome as providencias necessárias para fazer a instalação de uma rede de água
e uma torneira no estádio municipal Antonio Doreto no distrito de de Ribeirão Bonito.

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

TEXTÍCULOS
LIBRES

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

Corrupção Política no Brasil atualmente

O Brasil é um país de dimensão continental, com uma biodiversidade fantástica, 5º
tamanho territorial, referência da agricultura e pecuária, enﬁm, somos uma nação de
destaque no cenário mundial. Mas o que está faltando para nos tornarmos uma potência
mundial? A resposta para essas indagações está na política.
Infelizmente, vivemos em um país que a classe política, de maneira geral, não
está nem ai para as questões sociais de seu povo. É nítida, a falta de respeito no qual
os governantes estão fazendo em nosso país. Corrupção de todas as maneiras, desvios
de verbas públicas que poderiam ser destinadas à saúde, moradia, lazer, transporte,
educação desse povo sofrido...
Muitos desses governantes entram na política é para beneﬁciar-se pessoalmente e
jamais pensam na população. O intuito de 'público' ﬁca de lado e somente os interesses
particulares prevalecem. Devemos votar em pessoas de caráter e que honre nossa nação
ﬁelmente, lutando pelo social do país, defendendo interesses coletivos.

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

AUTO POSTO

PILAR

(43) 3474-1241

Troca de óleo
3x no cartão
sem juros

Avenida Brasil, s /n - Grandes Rios - PR

Mas a população brasileira não busca melhorias, de certa forma, são poucos os que
reivindicam seus direitos e que lutam para tornar um país melhor. 'Somos' acomodados
demais com as situações existentes no país. Atualmente, temos cerca de 16 milhões de
analfabetos no Brasil. Infelizmente, comandar um país com pouca instrução de parte
da população, é muito audacioso para os políticos, governar uma população que não
cobra ﬁelmente seus direitos é fácil demais.
Temos muito que aprender, e reivindicar as melhorias sociais tão precárias no país. O
voto é a principal 'ferramenta' para mudarmos as questões políticas no nosso território. Os
governantes devem ﬁelmente, buscar caminhos para educar/formar as nossas crianças e
jovens. Mas, será que querem de verdade, pessoas conscientes e críticas em sociedade?

COSTELADA

Só se muda um país, através da educação de seu povo. Brasileiros são pessoas sofridas
e merecem mais atenção nas questões socais que envolvem as nossas vidas. Chega de
corrupção política, de governantes que não fazem nada para melhorar o Brasil. Estamos
necessitando de reformas políticas urgentes. Cabe a nós, primeiramente conhecermos
política e ai depois, sabermos cobrarmos de nossos governantes.

FERRA BODE

Governar signiﬁca cuidar e manter o bem-estar social de sua população e não praticar
roubos e desvios milionários, como está acontecendo em nosso país. Alguns políticos
deveriam honrar os cargos que ocupam, desde que seja municipal, estadual ou federal.
Corrupção, basta!

Dia 06 Sexta - feira

Wagner Honorato
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LINGUA DE FOGO
Dizem as más línguas, que na Santos Dumont
ta pegando fogo com o cabaré das cumadis tão
varrendo tanto os novos quanto os véios. Haja viagra.
As jandiras já estão pegando fogo!
Depois que o Corintiano do bar, virou Santista,
o Santos não perde mais, inclusive, já venceu o

Quem será o cabeleireiro que tava beijando o
tomateiro na janela? Hhuuiiii!
Tão dizendo que a cornitude nunca esteve tão
em voga na Terra do Tumati: dizem que tem a Dona
Flor e seus quatro cornutos. È a luita pela jandirinha
ou jandirona! E dá-lhe pau!

próprio Corinthians, o que rendeu várias caixinhas de

De um cidadão bem informado - Na Terra da Uva

cervejas para o Ex- Corintiano. Coisas da Terra do

o saque está amargo, a briga é boa, mas acho que

Café. Tamo junto! E dá-lhe Peixe!!

o samurai vai levar. Quem está contra é porque não

Amigo jornalista tem uma pessoa que se diz
blogueiro de 5ª e última categoria, este falava mal do
homem até, e hoje anda puxando o saco do homem
até o que me diz. Caro leitor, tá dado o recado!
Tem um neguinho da Terra do Café que ta
chateado com o fechamento do cadeado.
Tristeza, diz um frequentador assíduo - Fechado
o Cadeado em Faxinal.
Na Terra da Uva, valeti diz que o cumpadi não
guenta mais a cumadi morena e ela já ta pensando
em costurar pra fora Quarqué coisa, tamo ai!.
Na Terra do Boi a veiaquinha ainda não pagou
suas contas, mas pra fazer festinhas de arromba
compra e compra Paga nóis!!! Tem muitas, aqui na
Terra da Ave que Canta têm muitos!!!
Lava Jato toma todas no MotoCross e martelinho
de ouro é acionado pra dar um jeito no possante. Que
aço!
Na Terra da Madeira, amante diz que tem que
arrumar outro, pois o valeti não comparece mais.
Viagra nele!

pegou uma boquinha no governo e acabou a farra do
combustível grátis.
Amigo jornalista nossa praça central está suja,
cheia de buracos, digamos, um potreiro, cadê os
bancos antigos, este bancos atuais não estão com
nada, digamos que ela esta precisando de uma
reforma geral, principalmente com trocas de bancos e
de preferência iguais aos antigos e vigia para impedir
os transtornos que ali acontecem. Caro leitor, ta dado
seu recado!
Tem professora que escova os dentes demais e
ﬁca falando em Deus. Cuidado pra ele não lhe aplicar
o evangelho!
Todo mundo preocupado com o fechamento do
Cadeado, mas agora tem a casa das cumadis, a casa
da vila e a da Eugênio Bastiani e outros. Não falta
cumadis na Terra do Tumati!
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: 17/09/2017

03

E�içã� 609 - 18 �� �e����r� �� 2017

Espaço dos
Vereadores
MARCILIO CEZAR VICENTE
Faxinal
Por meio da Indicação nº 039/2017, o
presidente da Câmara Municipal de Faxinal
solicita ao Chefe do Poder Executivo que
viabilize, por meio do setor competente do
Município, reparos na iluminação pública do
calçadão, na Avenida Brasil. Ele comenta que é necessário
providenciar maior segurança na chave de comando, para
evitar que a mesma seja desligada em ações de vandalismo.
Marcilio também apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 045/2017,
estabelecendo que os veículos da municipalidade sejam
adesivados com imagens das cachoeiras de Faxinal, a ﬁm de
promover o turismo local.

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal
Com a Indicação nº 038/2017, solicita
sinalização de trânsito, indicando as vias
preferenciais do Jardim Nossa Senhora de
Fátima. O objetivo é evitar a ocorrência de
acidentes. Também requer a disponibilização
de veículos para transportar os Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) até os locais mais distantes. Dessa maneira, será
garantida agilidade no atendimento e haverá um maior alcance
da população. Também requer que o Executivo acione o Detran
para fazer uma mudança das vias preferenciais, viabilizando,
também, as suas devidas sinalizações. Solicita que o Executivo
destine um local para recolhimento de animais abandonados.
"Há, inclusive, animais de grande porte soltos pela cidade,
fato que pode ocasionar acidentes com os moradores", alerta.
Ainda requer que seja construída uma mureta de contenção
na quadra comunitária de Nova Altamira. "Sempre que chove,
uma quantidade de barro invade a quadra, impossibilitando que
a mesma seja utilizada pela população", explica. Ainda para
Nova Altamira, solicita a instalação de uma bomba d'água no
poço artesiano para que não haja o desabastecimento daquela
região.

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal
A vereadora requer, com a Indicação
nº 040/2017, que o Executivo providencie
sinalizações nas cachoeiras mais utilizadas
pelos turistas, identiﬁcando os riscos existentes
e fornecendo outras orientações necessárias.
Ela ressalta que, com o aumento das temperaturas e a proximidade
do verão, há uma movimentação maior de turistas nesses locais,
aumentando também os riscos. Na mesma medida, solicita que o
departamento competente do município faça um levantamento e
mapeamento de quais são as empresas beneﬁciadas no Parque
Industrial Gino Zeni. A vereadora ainda pede que o Executivo
viabilize a implantação do Projeto Olho no Olho na rede municipal
de ensino. Este projeto viabiliza atendimento oftalmológico aos
alunos, garantindo a eles a possibilidade de enxergar melhor
e detectando, precocemente, possíveis problemas na visão.
Os estudantes serão encaminhados para consultas e, quando
necessário, terão a disponibilização gratuita de óculos.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL
De 18/09 a 24/09
Farmácia Nova
99985-1000

Quem é quem no quadrilhão do PMDB apontado pela PF
Quem não ta preso ta governando!

Ao concluir investigação sobre a suposta organização
criminosa formada por integrantes do grupo político conhecido
como PMDB da Câmara, a Polícia Federal colocou Michel Temer
no centro de dois organogramas no quais orbitam auxiliares
diretos, ex-assessores que já foram presos e aliados de longa
data do presidente. Além de Temer, apontado no relatório como
alguém que tinha poder de decisão nas ações do grupo, a PF
identiﬁcou outras 11 pessoas que seriam parte do que agora
está sendo chamado de "quadrilhão do PMDB". O aumentativo
quadrilhão é uma alusão ao tamanho e ao poder dos integrantes
do grupo suspeito de, entre outros crimes, organização criminosa quando quatro ou mais pessoas se associam para o ﬁm especíﬁco
de cometer infrações penais cujas penas máximas superem
os quatro anos. Os investigadores dividiram os integrantes do
grupo entre primeiro e segundo escalões."Importante frisar,
antes, que tais nomes não apareceram de forma aleatória. Na

verdade, diversos réus e investigados colaboradores indicam
fatos relacionados aos integrantes da organização, informações
obtidas justamente por fazerem parte, cada um ao seu modo,
das engrenagens que mantém em funcionamento o esquema
criminoso, mas integrando os seus devidos lugares nos núcleos
administrativo, ﬁnanceiro e empresarial", diz o relatório da PF.
São eles: Michel Temer, presidente do Brasil; Moreira Franco,
ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência; Henrique
Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara e ex-ministro do
Turismo; Geddel Vieira Lima, ex-ministro; Eduardo Cunha,
ex-presidente da Câmara; Eliseu Padilha, ministro da Casa
Civil; Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer; Tadeu
Filippelli, ex-assessor de Temer; Sandro Mabel, ex-assessor
de Temer; Antonio Andrade, vice-governador de Minas
Gerais; José Yunes, ex-assessor de Temer; Lúcio Vieira
Lima, deputado-federal.

Deputado quer ouvir explicações de Nuzman na Câmara
O esporte é, roubo ao dinheiro do povo

O deputado federal João Derly (REDE-RS) protocolou
um requerimento na Comissão de Esporte da Câmara para
convidar o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB),
Carlos Arhtur Nuzman, para prestar depoimento. O intuito é
obter explicações sobre a denúncia de envolvimento do dirigente
na compra de votos para que o Rio fosse escolhido sede dos
Jogos Olímpicos de 2016, conforme apurou a operação Unfair
Play. Vale lembrar que Nuzman, mesmo conduzido à sede
da Polícia Federal, no Rio, optou por não abrir a boca. “Não
posso concordar que o esporte seja usado para a corrupção
e para a obtenção de vantagens indevidas de quem quer
que seja. O presidente do COB deve explicações a toda a

comunidade esportiva brasileira e mundial”, disse o deputado
gaúcho. No documento protocolado, João Derly, bicampeão
mundial de judô, citou que os fatos revelados pela operação
são de extrema gravidade, indicam um esquema complexo de
corrupção envolvendo o Poder Público através do ex-governador
do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, empresas privadas através
do Arthur Soares (Rei Arthur) e o Comitê Olímpico Brasileiro
através do Sr. Carlos Arthur Nuzman. A operação que atingiu
o dirigente brasileiro, de 75 anos e desde 1995 comandando o
COB, envolveu o Ministério Público Federal, a Polícia Federal
e o Ministério Público Financeiro da França.

Funaro diz que Temer recebeu propina de R$ 20 milhões
Temos que temer!

O presidente Michel Temer é acusado de receber propina
de R$ 20 milhões de um dos fundadores da Gol Linhas Aéreas,
Henrique Constantino. De acordo com a delação do operador
ﬁnanceiro Lúcio Bolonha Funaro, o valor foi dado em troca de
apoio ao projeto de abertura do setor aéreo ao capital estrangeiro.
A reportagem do jornal O Globo revela que a suposta propina
teria sido paga em horas de vôo na campanha eleitoral de 2014.
A Câmara dos Deputados aprovou no passado, com apoio do
governo Temer, uma medida provisória que permitia 100% do

controle acionário de empresas aéreas brasileiras pelo capital
externo. A acusação de Funaro faz parte de um dos depoimentos
de sua delação premiada, homologada pelo ministro Edson
Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo explica a publicação, o fato é relacionado ao exercício
do mandato de presidente, e, portanto o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, poderá incluir as informações na
denúncia contra Temer.

Lula diz a Moro que Palocci é frio, calculista e simulador
Amigos à parte!

Em pouco menos de duas horas de depoimento ao juiz
Sergio Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou
o ex-ministro Antonio Palocci de calculista, frio e simulador,
e negou que tenha feito qualquer tipo de acerto ilícito com a
empreiteira Odebrecht. “Se ele (Palocci) fosse um objeto, seria
um simulador", aﬁrmou. Lula prestou seu segundo depoimento a
Moro na quarta (13), uma semana depois que seu ex-ministro da
Fazenda aﬁrmou que o petista avalizou um pacto de sangue com
a Odebrecht, com o pagamento de R$ 300 milhões em vantagens
indevidas em troca de manter o protagonismo da empreiteira no
governo. O terreno ao instituto estaria incluído nesse valor. Nesta
ação, ele é acusado de se beneﬁciar de vantagens indevidas
pagas pela empreiteira Odebrecht, incluindo a compra de um
terreno que seria destinado ao Instituto Lula e cuja negociação
teria sido intermediada por Palocci. O ex-presidente disse que
Palocci nem sequer era responsável por assuntos do Instituto

Lula (o que caberia ao seu presidente Paulo Okamotto), e
aﬁrmou que só se encontrava com o ex-ministro, depois de sua
saída do governo, de oito em oito meses. Durante a audiência,
o Ministério Público Federal ainda apresentou uma pauta de
reunião de Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira, com
Lula, que foi entregue à investigação. A reunião teria ocorrido
no dia 30 de dezembro de 2010, nos estertores do governo
Lula, no Palácio do Planalto. No documento, o primeiro item da
pauta é a passagem do histórico de parceria, o que seria uma
referência à troca de governo, de Lula para Dilma, e ao acerto
ilícito feito com o intermédio de Palocci. Na mesma agenda,
ainda são listados, debaixo do título, Com ele, os itens: "Estádio
Corinthians; Obras Sítio; 1a Palestra Angola; e Instituto". O
petista disse que o documento é falso e "uma mentira". Lula
ainda fez críticas à atuação da Polícia Federal e do Ministério
Público e disse ver com "desconﬁança" determinadas operações.
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O C O R R Ê N C I A S
cela, sendo então deslocadas para Grandes Rios, equipes de Rosário do

informou que um elemento alto, branco de olhos verdes, trajando calça

Em Borrazópolis, no dia 10 de setembro, às 03h32min, na Zona Rural,

Ivaí e ROTAM 6ª CIPM – Companhia Independente de Ivaiporã, onde após

de moletom cinza e blusa azul escura, armado com um revólver preto,

uma Mulher, 33 anos, disse que deixou seu telefone celular, de marca

atendimento médico os detentos foram levados de volta para carceragem,

entrou no seu comércio e deu voz de assalto, o qual subtraiu a quantia de

Samsung, cor cinza, em cima do sofá da lanchonete e se afastou por alguns

mas separados dos demais detentos.

aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais) em notas de R$10 e R$20

Furto de celular em Borrazópolis

Furto na zona rural

minutos e ao retornar este havia sido furtado. Aﬁrmou que outras pessoas,
que ali estavam, apontaram e identiﬁcaram um homem, como o autor do
furto, porém o mesmo negou o fato.
Pedrada na cabeça
Em Faxinal, uma moça de 21 anos, foi agredida com uma pedrada
na cabeça na frente da Igreja Maria Mãe da Unidade. Segundo seu pai,
o agressor seria um casal, que inclusive usou uma pedra para promover

reais e um aparelho celular na cor preta. Após o crime empreendeu fuga

No dia 12 de setembro, às 13 horas, em um Sítio na zona rural, Vila

tomando sentido ignorado. Com as características do bandido, foi feito

Diniz. Segundo informações, indivíduos foram em uma propriedade que

o patrulhamento a ﬁm de localizá-lo, porém o meliante fugiu. Retornado

ﬁca sem morador. Eles arrombaram a porteira e entrado dos fundos da

ao Bar, Neusa também informou que reconheceu o elemento, porém não

casa. Saíram levando portas, lâmpadas e interruptores além de alguns

soube informar seu nome.
Ladrões arrombam caminhão e furtam dinheiro e cheques

móveis do banheiro.
Ameaça em Borrazópolis

No dia 13 de setembro, ladrões furtaram R$ 5.500 reais em dinheiro

Em Borrazópolis, Daniel Vitorino e Valdelice Galvão, que residem no

e cheques que estavam dentro de um caminhão com placas ASU-0934, de

Bairro Guararema estão acusando o vizinho Antonio Machado dos Santos,

Umuarama, deixado estacionado no pátio do Posto Trevo, em Faxinal. O

de 64 anos, de provocar os mesmos com insultos e ameaças, dizendo que

motorista, de 30 anos, aﬁrmou que deixou o veículo de carga estacionamento,

Em Rosário, no dia 09 de setembro, às 08 horas, a PM foi acionada

as provocações já ocorreram algumas vezes. No dia 12 de setembro, ele

às 19h40mi e saiu para tomar banho e depois jantar, mas que ao retornar, às

para comparecer no Hospital Santa Casa. No local, as enfermeiras de

teria dito que Daniel iria amanhecer com a boca cheia de formiga, insinuando

20h30min, percebeu que o miolo da fechadura da porta, estava daniﬁcado. A

plantão da madrugada, disseram que um paciente começou a ﬁcar com

que seria morto, e mostrando o cabo de uma faca em sua cintura, a ﬁm de

cabine ﬁcou toda revirada, sendo levados: R$1.500 reais em notas diversas;

comportamento agressivo e queria fumar dentro do hospital. Ao ser proibido

intimidar o solicitante. Que ao anoitecer este continuou a chamar a vítima de

várias folhas de cheque, não sabendo precisar quantas exatamente, mas

pelas enfermeiras, fugiu com a roupa da Santa Casa. Ele teria voltado, pouco

pilantra, ladrão e dizia que o mataria durante a madrugada. Com a chegada

totalizava cerca de R$ 4.000 mil reais; um celular de marca Motorola, modelo

depois, e fugido novamente. Todos as providências foram tomadas pela PM.

da PM, o acusado foi detido. Ele negou a prática do crime.

moto G2. Foi feito patrulhamento, com intuito de localizar o autor do fato,

as agressões. O que exatamente aconteceu e a motivação, estão sendo
apurados pela Polícia Civil.
Foge com roupa do Hospital

Roubou mas não conseguiu carregar

Reintegração de posse em Faxinal

mas o meliante desapareceu.
Ladrões invadem casa de idoso para roubar

Em Mauá da Serra, na Rua Luiz Franciscon, nº 717, um morador relatou

Em Faxinal, ocorreu uma reintegração de posse no dia 12 de setembro,

que ouviu barulho na residência de seu vizinho, sendo que este não estaria

na Rodovia PR 272, no Parque Industrial, onde funciona o Bar Show. No

Aposentado de 79 anos registrou um assalto em Rosário do Ivaí, no

em casa. Ao chegar no local, a equipe visualizou que a residência teria

local, foi identiﬁcada quem estava com as chaves, e solicitado que retirasse

dia 11 de setembro, de 2017, segunda-feira, na Rua Ivaiporã, por volta das

duas possibilidades de fuga, pela frente e na lateral, dando acesso à um

todos os pertences. Não houve resistência.

2 horas da madrugada. Ele disse que dois homens magros e altos, cara

terreno baldio. Foi solicitado apoio do Destacamento Policial de Marilândia

Acidente com vítima fatal em Faxinal

limpa, um negro e outro branco, arrebentaram a janela da sala e entraram

do Sul, e ao entrar, foi constatado um arrombamento na porta da cozinha

Na manhã e início da tarde de 11 de setembro, de 2017, segunda-

em sua casa o rendendo em seu quarto. Um deles portava uma faca e fazia

e vários objetos no chão. O irmão da vítima chegou, pouco depois, e disse

feira, ocorreu um acidente fatal, resultando na morte do ex-taxista José

ameaças de morte caso o cidadão não colaborasse. Os bandidos levaram

que foram subtraídos, dois televisores e diversos alimentos. As equipes,

Amaro da Silva, o Baiano, que era o condutor de um Fusca. Segundo as

um celular, uma faca para churrasco que era objeto de recordação e cerca

em patrulhamento, visualizaram alguns objetos em sacos plásticos jogados

autoridades locais, a batida foi próximo a empresa Adram, na esquina das

de R$ 300,00 em dinheiro. Após a ação, os meliantes ordenaram que ele

em um terreno baldio, que ao checar, foi encontrado um televisor, alimentos

Ruas Ismael Pinto Siqueira e Rua Doutor Alberto Bartels. A princípio, o

não ﬁzesse contato com a Polícia. Temendo por sua vida o morador tentou

e alguns eletros portáteis. Nenhum suspeito foi preso.

fusca teria cruzado a preferencial quando foi atingido por uma caminhonete

falar com os ﬁlhos, à noite, mas não conseguiu, sendo que quando o dia

Ford Ranger, conduzida por Batista. Com o impacto, o condutor do carro

amanheceu, obteve êxito em falar com um dos ﬁlhos, o qual o levou até o

Em Mauá da Serra na Rua São José, foi detido um jovem de 18 anos,

menor, ﬁcou gravemente ferido. Ele foi socorrido, pelo SAMU, levado

Destacamento da Polícia Militar. Não há pistas dos ladrões.

que estava em uma motocicleta Honda/CG 125 Fan KS de cor preta, placa

para o Hospital Municipal e na sequência, transferido pelo helicóptero

ARG 1733, Ele dispensou alguns invólucros de crack. O detido tem várias

para Apucarana, mas não resistiu e entrou em óbito. As causas exatas do

passagens por roubo e tráﬁco de entorpecentes.

acidente, seriam apuradas.

Detido com crack

Assaltante rouba bolsa com documentos e uma bíblia

Batida entre duas motos em Faxinal

Morador de Borrazópolis, doente, tem casa arrombada
Azulão José Alves dos Santos, o Azulão, servido público aposentado, foi
vítima de furto. Ele contou que sua casa, localizada no Bairro dos Pinheirinhos,
zona rural, foi alvo de arrombadores. Como ele mora sozinho, a residência

No início da noite de quinta-feira, dia 14 de setembro, foi registrado

Em Faxinal, houve batida entre duas motocicletas, ambas do modelo

ﬁcou sem ninguém, pois o mesmo estava na cidade fazendo tratamento

assalto na Rua São Paulo, em Borrazópolis. Nalzira da Silva Cassoli, de

CG Titan, no início da tarde de 11 de setembro. O acidente aconteceu na

de saúde. Ele constatou, em 13 de setembro, de 2017, quarta-feira, que

72 anos, informou que estava se deslocando para a Igreja Testemunha de

Rua Antonio Garcia da Costa, próximo a Mercearia do Mineiro, Conjunto

houve arrombamento e o local estava todo revirado, com sacolas jogadas

Jeová e quando caminhava, a 50 metros do templo, na frente da torre da

Pedro Gonçalves da Luz. Apenas uma pessoa, Mauro Timóteo dos Santos,

pelo chão. Como tem diﬁculdades para andar, ainda não havia conseguido

Telepar, foi surpreendida por um indivíduo de estatura mediana, trajando

25 anos, que era um dos condutores ﬁcou ferido, ele foi socorrido e levado

apurar o que exatamente foi levado. Ele pede que os ladrões o deixem em

camiseta listrada e bermuda clara, o qual a abordou e utilizando-se de força,

para o Hospital. O segundo piloto, Hélio Leonardo Félix 22 anos, saiu ileso.

paz, pois passa por muitas diﬁculdades.

bruscamente subtraiu sua bolsa e evadiu-se sentido ignorado. Dentro da

Dono de Mercado segura ladrão até chegada da PM

Moradora cai no Golpe do sequestro

referida bolsa havia documentos pessoais da vítima: RG; CPF; CNH; Cartão

Foi registrado, em Faxinal, um furto contra o Mercado Tucunaré. Segundo

Apesar dos inúmeros alertas e de ser um estelionato antigo, muitas

do SUS; Cartão da Caixa; Cartão Banco do Brasi; uma Bíblia e alguns

a Polícia Militar, o boletim de ocorrências foi confeccionado às 06 horas da

pessoas ainda continuam caindo no famoso Golpe do Sequestro. Foi o que

livros. Foi feito patrulhamento por todas as imediações, porém o autor dos

manhã, na Rua Antonio Garcia da Costa. O proprietário Nilson, disse que

aconteceu no dia 15 de setembro, de 2017, sexta-feira, em Rosário do Ivaí.

fatos não foi encontrado. Na manhã de sexta-feira, a equipe do sargento

o elemento havia quebrado a vidraça do seu estabelecimento para furtar

Uma mulher procurou a Polícia Militar para informar que ligaram em seu

Gilmar Soares, já tinha o nome de um suspeito, o qual será investigado.

alguns pacotes de chips, porem não conseguiu êxito, pois quando o mesmo

telefone dizendo que tinham sequestrado sua ﬁlha e a iludiram para que

ouviu o barulho, saiu para veriﬁcar e correu atrás do ladrão. Ele conseguiu

ﬁzesse um depósito de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), dinheiro

No dia 14 de setembro, por volta das 17h30min horas, uma confusão

alcançar o gatuno, que é um menor de 17 anos, que foi imobilizado até a

este que não tinha, mas pegou emprestado para depositar em uma conta

na cadeia pública de Grandes Rios, Rua José Monteiro de Noronha, foi

chegada da PM. O jovem foi entregue na Delegacia de Polícia, mas como

poupança da Caixa Econômica. Após o golpe consumado e para diﬁcultar

parar no Hospital com detentos de Rosário do Ivaí esfaqueados. A Polícia

se trata de um adolescente, ele seria liberado.

qualquer investigação, pediu que a vítima rasgasse o comprovante, para

Confusão de presos resulta em feridos em Grandes Rios

Militar, que deu apoio, informou que realizava patrulhamento quando foi

Detido por direção perigosa

diﬁcultar ser rastreado o endereço do destinatário.
Funcionários da Cresol são alvos de bandidos

solicitada pelo escrivão de Polícia Civil, para comparecer na referida DP,

Em Faxinal, foram várias ocorrências, entre elas, um jovem de nome

onde presos estavam sendo agredidos. No local, os feridos foram retirados

Willian, de 19 anos, detido na Avenida Eugênio Bastiani, acusado de direção

As delegacias de Grandes Rios e Faxinal, foram acionadas na manhã de

da cela, já no corredor dos cubículos, havia vários detentos enfurecidos, os

perigosa, desobediência e pilotar sem CNH. Ele e outro jovem estavam com

segunda-feira, dia 11 de setembro, com informações que dois funcionários da

quais hostilizavam a equipe policial e ainda instigavam outros a agredirem

duas motos, quando fugiram da abordagem policial. Após acompanhamento

Cresol - Sistema das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária,

três detentos, os quais se encontravam com diversos ferimentos pelo

tático por várias ruas, em uma fuga que colocou em risco a vida dos próprios

base Grandes Rios, foram vítimas de sequestro quando deslocavam pela

corpo. Após o escrivão conseguir retirar as pessoas machucadas, a PM

condutores e de terceiros, um das motos foi apreendida. Ela era baixada

Rodovia entre Grandes Rios e Cruzmaltina, com uma Fiat Strada, cujo

os encaminhou para o Hospital Municipal de Grandes Rios, os quais foram

do Detran. Willian, disse que fugiu porque não tinha CNH.

destino era Borrazópolis. Por telefone, o Claudomiro Garcia, o Gordo, que

atendidos pelo Dr. Pepe, enfermeiro Ronaldo e equipe. Foi apurado ainda:

Violência doméstica

preside a Cooperativa de Grandes Rios, esclareceu o que ocorreu: "Esses

que o primeiro, Douglas Jose Pereira de 25 anos, possuía perfurações

No dia 10 de Setembro, houve uma denúncia de violência doméstica,

dois funcionários, o Gilberto e a Silmara, são de Grandes Rios, mas durante

no antebraço direito e abdômen; o segundo, Marcos Pereira de Assis,

na Rua Cândido Bastiani. Uma mulher de 62 anos representou contra o

a semana, eles se deslocam para as unidades da região para dar apoio. No

de 25 anos, perfurações em tórax anterior e posterior, cabeça, ombro

marido, dizendo que sempre quando ele usa bebida alcoólica, chega em

momento do roubo, eles seguiam para Borrazópolis, quando foram rendidos

esquerdo e duas perfurações nas costas; já o último, de nome Wellington

casa alterado e lhe agride.

por três elementos em um prisma. Os ladrões obrigaram ambos a entrar

de Barros da Silva, 32 anos, apresentava escoriações no ocular esquerdo.

Homem armado invade bar para roubar

em uma estrada rural, altura da Fazenda Limeira. Ao perceber que não

Os ferimentos tinham características de terem sido provocados por faca,

Em Faxinal, bandidos agiram por volta das 2 horas da madrugada de

transportavam dinheiro, foram embora levando apenas a chave do veículo

estoques ou outros objetos pontiagudos. O escrivão solicitou apoio da

terça-feira, 12 de setembro de 2017, na Rua Ismael Pinto Siqueira, em um

da Cooperativa e provocaram danos em dois pneus". A Polícia Civil está

equipe da ROTAM para realocar os detentos feridos novamente dentro da

Bar existente no local. A proprietária do estabelecimento, de nome Neusa,

investigando o caso. O veículo dos bandidos foi visto na região de Faxinal.
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Gerôncio mais uma vez na Capital em busca
de recursos

Rosário do Ivaí recebe novos recursos do
Estado

O prefeito Gerôncio, de Rio Branco do Ivaí esteve mais uma
vez em Curitiba visitando deputados e pedindo ajuda para o
Município em algumas questões, uma delas é o não fechamento
do Cartório Eleitoral de Grandes Rios, o qual é Comarca de
Rio Branco do Ivaí, outra questão, foi a reabertura da agência
do Banco do Brasil no município, depois de alguns assaltos, o
banco está desativado e o prefeito conversou nesta semana,
com alguns chefes do Banco no estado pedindo agilidade na
reabertura da agência.
Assessoria

Cumprindo a agenda pelo Vale do Ivaí, o secretário da
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), deputado Artagão
Júnior e o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, anunciaram, na
quinta-feira, 14 de setembro, em Rosário do Ivaí, na presença do
prefeito Ilton Kuroda e do vice-prefeito Orlando Alves, diversos
recursos para o Município. Foram viabilizados recursos que
chegam ao valor de R$ 3, 3 milhões. Investimentos como:
asfalto; ambulância; unidades de Pronto Atendimento; academia
ao ar livre; e iluminação pública, foram alguns dos anunciados.
O secretário e deputado Artagão Júnior, agradeceu ao prefeito
Kuroda e o vice Orlando pelo trabalho que está sendo feito e
que com empenho e dedicação é possível conquistar mais
recursos para Rosário do Ivaí.
(Jornalista Luiz G. Mazza Neto)

Secretários Artagão Junior e Valdir Rossoni
em Rio Branco do Ivaí

Desﬁle Cívico foi sucesso em Rio Branco

Em visita à cidade de Rio Branco do Ivaí, na quinta-feira,
14 de setembro, de 2017, o secretario de Justiça, Trabalho,
Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, deputado Artagão
Junior e o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, do governador
Beto Richa, anunciaram investimentos que ultrapassam a casa
de um milhão de reais somente para Rio Branco. O prefeito
Gerôncio Carneiro Rosa, demonstrando todo seu prestígio, ao
lado do vice João Rodrigues Franco, agradeceu os visitantes
e intercessores junto às esferas estaduais. Durante o evento,
foi feita: a entrega oﬁcial de um Micro-ônibus 0 km, no valor
de 240 mil reais, que vai atender a área de saúde; anunciada
a liberação de 90 mil para compra de um Raio-x; 120 mil
para compra de uma ambulância; 150 mil reais na reforma
de uma unidade de saúde; e mais 120 que podem ser gastos
na saúde; reforma da escola municipal D. Pedro II, que hoje
abriga o Colégio Estadual Rio Branco, investimentos que
podem ultrapassar os 300 mil reais. Gerôncio, ao agradecer
as autoridades, lembrou de outras conquistas como: viatura da
Polícia Militar; 120 mil reais para o Sus, usados na compra de 3
veículos que já estão atendendo no transporte de pacientes e
outros conquistas. "A cidade de Rio Branco, está ganhando do
governo Beto Richa um grande reforço na área da saúde. Um
ônibus para transportar pacientes que precisam ser atendidos
em Ivaiporã, que ﬁca a 110 km do município, um veículo e
um aparelho de raio-x. Também discutimos com o prefeito
Gerôncio, o deputado Artagão Jr, vereadores e diretores de
escola, melhorias nas escolas. Juntos, vamos encontrar uma
boa solução", disse Valdir Rossoni. Artagão Junior, também
comentou as liberações e disse que vai continuar, ao lado do
prefeito, lutando para que o município possa seguir este ritmo
de transformação.
Colaborou - Fernando Barbosa; Jornalista Victor
Almeida, e Assessoria Rossoni

Como já era esperado, foi um sucesso o Desﬁle Cívico
alusivo a 7 de Setembro, mas que foi realizado no dia 10 de
setembro, domingo, em Rio Branco do Ivaí. Além das centenas
de pessoas que participaram desﬁlando, a comunidade também
foi às ruas para assistir e, de certa forma, também participar. A
Prefeitura, através da assessoria de imprensa, divulgou nota,
em sua página na Internet, agradecendo a todos. "O prefeito
Gerôncio Carneiro Rosa e o vice João Franco, comemoraram
com a população, o regaste do evento, que é um gesto de amor
a Pátria. Neste ano, de 2017: o Paço Municipal, através da
Secretária de Ação Social e a primeira dama Nilza; a secretária
de educação, Luana; o soldado Seraﬁm da Polícia Militar; e
professores; organizaram o desﬁle da Independência do Brasil.
O evento foi realizado na manhã de 10/09, na Avenida Rio
Branco e acompanhado por centenas de pessoas", diz a nota.
Gerôncio agradeceu a presença de todos e a cada cidadão que
apoio e trabalhou nos preparativos e durante a realização do
ato cívico. Houve a participação especial da Banda Municipal
de Ivaiporã, 30° Batalhão de Apucarana (Exército), alunos das
Escolas Municipais e dos colégios, do Campo e Colégio Estadual
Rio Branco, Igreja Assembleia de Deus, Apae, funcionários
da prefeitura e a Terceira Idade. O encerramento contou com
presença dos vereadores e autoridades locais. Destacamos
mais uma vez, o trabalho do soldado Seraﬁm, que desde o
início, não mediu esforços e provocou as demais pessoas
para que todas adotassem a idéia e o evento fosse possível.
A população também não poupou elogios e espera que em
2018, o desﬁle seja novamente uma realidade.
Assessoria

Barroso autoriza inquérito contra Temer por
Decreto dos Portos
Mais um?

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), autorizou na terça-feira a abertura de um
inquérito para investigar suposto favorecimento do governo
do presidente Michel Temer (PMDB) à empresa de terminais
portuários Rodrimar S/A por meio do decreto 9.048/2017, que
modiﬁcou a regulamentação do setor. A decisão de Barroso
atende a um pedido do procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, que solicitou a abertura da apuração em junho, junto da
denúncia contra o presidente por corrupção passiva. “A ninguém
deve ser indiferente o ônus pessoal e político de uma autoridade
pública, notadamente o Presidente da República, ﬁgurar como
investigado em procedimento dessa natureza. Mas este é o
preço imposto pelo princípio republicano, um dos fundamentos
da Constituição brasileira, ao estabelecer a igualdade de todos
perante a lei e exigir transparência na atuação dos agentes
públicos. Por essa razão, há de prevalecer o legítimo interesse
social de se apurarem, observado o devido processo legal, fatos
que podem se revestir de caráter criminoso”, aﬁrma Barroso
na decisão, em que ele pondera que a abertura de inquérito,
não implica qualquer prejulgamento nem tampouco rompe com
a presunção de inocência dos investigados. As investigações
da Polícia Federal na Operação Patmos ﬂagraram conversas
do ex-deputado federal e ex-assessor presidencial Rodrigo
Rocha Loures ao telefone em que ele articula com executivos
da Rodrimar sobre o decreto e conversa com integrantes do
governo, incluindo o presidente, sobre o assunto. A empresa
opera no Porto de Santos, tradicional área de inﬂuência política
de Temer.

Palocci diz que Lula desviava dinheiro do
instituto

O ex-ministro Antonio Palocci relata na proposta de delação
que negocia com a força-tarefa da Lava-Jato que o ex-presidente
Lula usava o dinheiro que era doado ao Instituto Lula para
bancar suas despesas pessoais e de seus familiares. Palocci
aﬁrma que o Instituto Lula mantinha uma contabilidade paralela
para acobertar o desvio das doações. Segundo o ex-ministro,
quem administrava esse caixa clandestino era o petista Paulo
Okamotto, o presidente formal do instituto. Okamotto sempre
negou qualquer irregularidade no comando da instituição.
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COLUNA SOCIAL

As famílias, Guirado/Justus comemorando na chácara do amigo
Márcio Guirado em Atibaia
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O casal querido, Luiz e Marina
Guirado, completam Bodas de
Diamante e recebem os parabéns,
dos amigos, familiares e principalmente do
filho Márcio

Professor Chicão; Junior, secretário de Turismo de Rosário
do Ivaí; Edinho, vereador de Ortigueira; Roberto Durão,
empresário;
Boi, presidente da Câmara Municipal de Faxinal,
Trilheiros de Faxinal comemorando, após mais uma trilha de
tomando umas
aventuras

Pedro Henrique de niver em Borró. 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

Amigos tomando um no Beer Serv em Faxinal

A primeira-dama Magda de niver em
Faxinal. Recebe os parabéns dos amigos,
familiares e principalmente do esposo
Gallo. Parabéns!!

Endereço - Rua Eurides Cavalheiro de Meira – 245
Cruzmaltina – PR
Agende já seu atendimento pelos telefones:
(43) 3454-2132; 3454-2022 e 9916-1176 (WathsApp)
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O jovem Rafael Correia, de Niver em
João Vieira. Parabéns!!

Raquel Oliveira de niver em Borró.
Parabéns!!!

A grande amigo/santista Edison
curtindo uma praia em Santos

No último dia 09/09 foi realizado o encontro da família
TRIZZOTS em Cruzmaltina

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.

Governo vai abrir licitação dos projetos do
Hospital da Zona Oeste

Último entrave no repasse do terreno pela PUC foi
solucionado com articulação política e dedicação
de todos, diz Tercilio Turini

A licitação para contratar os projetos do Hospital da Zona
Oeste deve ser aberta nos próximos dias. Foi o que informou
ao deputado estadual Tercilio Turini a diretora da PUC em
Londrina, Nadina Moreno. “Havia um último empecilho em
relação à cessão do terreno, que felizmente o governo do
Estado conseguiu resolver dias atrás. É preciso reconhecer
o empenho de todos na realização dessa importante obra
para a rede pública de saúde de Londrina e região”, comenta
o deputado. Ele relata que mesmo depois da oﬁcialização
do repasse da área de 80 mil metros quadrados para a
construção do hospital, em outubro de 2016, com a presença
do governador Beto Richa, surgiram entraves que atrasaram
o cronograma da obra. “Primeiro apareceu uma questão
relacionada à Prefeitura, que foi solucionada. Depois, a
Procuradoria do Estado deu parecer contrário devido por
discordar de alguns pontos constantes do termo de cessão
do terreno. Agora acreditamos que tudo esteja deﬁnido”, diz.
Tercilio Turini conta que foi necessário o apoio do presidente da
Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, do chefe da
Casa Civil, Valdir Rossoni, e de representantes da Procuradoria
e da Secretaria de Saúde do Estado para resolver o impasse.
“Cerca de um mês atrás a reitora Nadina nos comunicou sobre o
problema. Com a articulação e a dedicação de todos, chegou-se
ao consenso”, informa Turini, citando ainda a participação do
deputado Cobra Repórter. Os dois encontraram-se no dia 13,
quarta feira, com a reitora Nadina Moreno, que conﬁrmou
a abertura da licitação para os projetos após ser informada
pela Secretaria de Saúde. “Finalmente a obra deve começar a
sair do papel. O Hospital da Zona Oeste é uma reivindicação
de muitos anos. Representa um reforço para rede de saúde,
com 150 leitos, diversas especialidades para atendimento
geral e serviço especializado nos cuidados à terceira idade. A
unidade terá um caráter regional, beneﬁciando a população
de diversos municípios”, destaca Tercilio Turini.

Empresários querem deﬁnições sobre a obra
do Contorno Norte

A Associação das Empresas do Parque Industrial de Cambé
(AEPIC) realizaram reunião na quinta-feira (dia 14) para discutir
com lideranças políticas e empresariais algumas questões
preocupantes em relação ao Contorno Norte, como prazo de
conclusão dos projetos, garantia de recursos e abertura de
licitação. O objetivo é saber como está o cronograma de ações
para construção do ramal rodoviário que vai integrar e criar
novas áreas expansão para municípios da Região Metropolitana
de Londrina. A presidente da AEPIC, Rosinda Stremlow, diz que
são necessários esclarecimentos sobre deﬁnição dos projetos
do novo traçado, apresentação dos projetos à comunidade,
editais de licitação, etapas da obra, sequência de execução,
previsão de início e investimento programado. “Soubemos
que havia uma verba no orçamento do Estado deste ano
de cerca de R$ 200 milhões para o Contorno Norte. Quanto
desse valor será possível empenhar em 2017 para agilizar o
projeto?”, questiona a empresária. Ela lembra que no ﬁnal de
setembro completam-se seis meses desde o anúncio sobre a
decisão do governo do Estado de assumir a responsabilidade
pela construção do Contorno Norte. “Estamos conﬁantes,
embora o prazo inicial para conclusão dos projetos fosse de até
quatro meses. Queremos acompanhar todas as etapas, para
apresentar as expectativas da AEPIC e contribuir com ideias”,
aﬁrma a presidente da entidade. A reunião foi na sede da
empresa Horizon (PR 445, KM 87, quase em frente à indústria
farmacêutica Sandoz). Foram convidados para a reunião, os
deputados estaduais, Tercilio Turini, Tiago Amaral e Cobra
Repórter, prefeitos e vereadores de Londrina, Cambé, Rolândia
e Ibiporã, representantes do DER, Econorte e dirigentes de
entidades empresariais da região.

POLÊMICA - Vereadores e prefeito de Rosário do Ivaí em "pé de guerra"

Vereadores abrem comissão processante e dizem que podem cassar o prefeito. Já o chefe do poder
executivo, diz não ceder a perseguição política

BERIMBALADAS - Em Rosário do Ivaí não é segredo para ninguém que o
prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, do PSC, está vivenciado uma polêmica histórica com
os vereadores, em especial, seis legisladores que não tem poupado críticas ao poder
executivo. "Eu acho que primeiro é preciso entender qual é o papel do legislador. Ele
não é para perseguir o município ou prefeito, e sim para ajudar no desenvolvimento
econômico, melhorar a vida da população e agir com razoabilidade e imparcialidade,
mas não é isso que está acontecendo em nossa cidade", disse o prefeito, há alguns
semanas, em entrevista ao repórter Ronaldo Senes, o "Berimbau". O Prefeito e seus
assessores, também aﬁrmaram, em agosto, saber de um movimento de opositores, com
o propósito de cassar seu mandato ou criar desgaste a Kuroda. Pois bem, na quintafeira, dia 14 de setembro, a reportagem do Blog do Berimbau foi informada que no dia 13 de setembro, a Câmara aprovou pedido de
abertura de uma Comissão Processante (CP) com a ﬁnalidade investigar a contratação irregular de funcionários e desvio de função.
A denúncia foi apresentada pelo funcionário público Onivaldo Donizete Ramos. A votação para abertura teve 6 votos favoráveis e
3 abstenções. Foi também realizado o sorteio da comissão, entre todos os vereadores, ﬁcando assim constituída: Valdecir Garcia
Marques, PSDB, presidente; João Antônio Mercer Ribas, do PTB, relator; e Áureo da Silva Ramos, do PMDB, membro. A comissão
terá até noventa dias para fazer apurações dos supostos fatos apresentados e em seguida emitir relatório pedindo absolvição ou
condenação do prefeito. Em caso de condenação, o referido relatório, terá que ser aprovado por pelo menos seis votos, pelo plenário
da Câmara, o que resultaria em perda do mandato. O fato ainda deve gerar muita polêmica: "Eu pergunto, o que esses vereadores
estão querendo com isso; envergonhar nosso município ou tirar benefício próprio, mas com Kuroda, isso nunca vai acontecer", disse
um pioneiro que ﬁcou revoltado com a notícia e ligou para a reportagem da Rádio Nova Era. - Berimbau

Paraná deve alcançar cinco milhões e 400 mil hectares com soja
O governador Beto Richa participou na sexta-feira (15), na fazenda Esteirinha, em
Goioerê, no Centro-Oeste do Paraná, da abertura nacional do plantio da soja 2017/2018. O
evento tradicional é do projeto Soja Brasil e marca simbolicamente o início da nova safra.
O governador comandou uma das plantadeiras e fez o plantio das primeiras sementes
do Estado. Organizado pela Aprosoja, Associação dos Produtores de Soja do Brasil,
Aprosoja Paraná e Canal Rural, o evento reuniu especialistas de diversos segmentos e
mais de 500 produtores de soja do Paraná e de outros estados. Beto Richa comentou
da honra em receber o evento. O Paraná é o segundo maior produtor e a estimativa é
que a área de plantio seja ampliada em 3% nesta safra, passando de cinco milhões e
200 mil de hectares para cinco milhões e 400 mil. De acordo com o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, a soja é o principal ativo da economia nacional e paranaense. A abertura nacional do plantio é considerado o maior evento
da sojicultura brasileira. Durante os dois dias são realizadas palestras, mesas redondas e debates sobre as perspectivas da colheita,
calendário da soja, clima e política agrícola nacional com técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Somar
Meteorologia, Embrapa, Projeto Soja Brasil e especialistas do Canal Rural. O presidente da Aprosoja Paraná, José Eduardo Sismeiro,
destacou que o evento leva informação ao agricultor. Apesar da ampliação da área, a projeção de produção na safra 2017/2018 em
condições normais de clima é de 19 milhões e 500 mil toneladas, 2% menor que na colheita anterior. O plantio da soja no Paraná foi
liberado no dia 11, quando encerrou o vazio sanitário estabelecido pela Adapar, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. O período
de 90 dias sem o cultivo do grão ou da planta viva foi adotado para proteger a lavoura da ferrugem asiática, fungo que pode provocar
perdas de 100% da produção. A partir de agora os produtores já podem iniciar o plantio das lavouras, que segue até 31 de dezembro.

Eduardo Bolsonaro cai na farra das passagens
Será que é de família?

Com 33 anos recém-completos, o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro,
teria feito uso da cota parlamentar para comprar uma passagem entre Rio de Janeiro
e Brasília, no valor de R$ 1.381,90, a ﬁm de celebrar o aniversário. A informação é do
colunista Lauro Jardim, segundo o qual o ﬁlho de Jair Bolsonaro teria usado do mesmo
expediente no ano passado, quando, após comemorar o aniversário em Balneário
Camboriú, teria comprado um bilhete entre Navegantes e São Paulo ao custo de R$
1.427,66. No ﬁnal de julho, a procuradoria-geral da República iniciou investigação contra
199 políticos supostamente envolvidos no que ﬁcou conhecido como a farra das passagens. Bilhetes aéreas bancadas pelo Congresso
aos parlamentares, vale lembrar, devem ser usadas para ﬁns parlamentares.

Segundo Maia denúncias contra Temer são graves
Não acredito!

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aﬁrmou na quinta-feira, 14, que
a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer apresentada pela ProcuradoriaGeral da República é "muito grave" e admitiu que a tramitação do processo vai paralisar
os trabalhos da Casa. "Denúncia contra presidente da República, independente de qual
é a agenda, é sempre muito grave. Não tem como falar que vamos ter duas agendas
relevantes no plenário da Câmara tendo uma denúncia contra presidente do Brasil",
disse Maia. Segundo Maia, o assunto será "prioridade" na Casa e as demais matérias,
só serão retomadas após a conclusão do processo. O presidente da Câmara evitou
fazer previsão sobre se os deputados vão ou não dar aval para que Temer seja investigado por organização criminosa e obstrução
de Justiça e disse que vai manter o seu papel de "árbitro" no processo. "Meu papel não é avaliar o mérito da denúncia. É respeitar a
decisão da PGR e do Supremo Tribunal Federal", disse.
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coluna

e spÍrit a
Independência para nossos ﬁlhos

Xinran é uma chinesa, nascida em Pequim. É escritora
e jornalista, mas foi como apresentadora de um programa
de rádio, na China, que colheu histórias muito interessantes
do seu povo. Em 1997 ela se mudou para Londres. A partir
de então, todos os outonos ela recebe ligações telefônicas
de seu país. São pais cujos ﬁlhos vêm estudar nas
universidades do Reino Unido e da Europa e que lhe pedem
para que ela os cuide. Xinran responde a todas as questões
e se propõe a ajudá-los, na nova vida que enfrentarão.
Contudo, ela precisa impor limites. Porque algumas mães
lhe pedem que vá cozinhar para seu ﬁlho todos os dias. Que
ela o cuide da mesma forma que a mãe o faria. Os exageros
são muitos, diz a jornalista. E conta o caso do jovem que
veio a Londres para estudar em uma universidade. Logo
depois que ele chegou à capital inglesa, a escritora recebeu
um telefonema da mãe do rapaz: Não me importa o que
você acha que é bom para seu ﬁlho. Mas, neste momento,
meu ﬁlho precisa de sua ajuda para desfazer as malas. E lá
se foi Xinran ajudar o rapaz. Quando ele abriu uma das duas
malas gigantescas que trouxera, tirou páginas de instruções
sobre como pendurar roupas, como fazer a cama, o que
pôr na gaveta das roupas íntimas. Olhando aquilo, Xinran
perguntou ao jovem: "Como você se virou quando estava
na universidade na China?" A resposta dele a desconcertou:
"Minha mãe vinha ao meu dormitório todas as semanas."
Se queremos que nossos ﬁlhos cresçam e desfrutem
de suas próprias vidas, temos de liberá-los um pouco. O
melhor a fazer é ajudá-los a ser independentes, o mais cedo
possível. Eles não podem viver embaixo das asas da mãe
a vida inteira. Por isso, pequenas tarefas no lar, desde a
tenra idade são importantes: dobrar a roupa, guardá-la no
armário, pendurá-la nos cabides. Retirar a louça da mesa,
passar a vassoura, limpar a calçada. Nas compras, permitir
ao ﬁlho algumas escolhas, a ﬁm de que ele aprenda o que
signiﬁca decidir-se. Permitir-lhe realizar pagamentos em
supermercados, lojas, shoppings, planejar o que fará com a
sua mesada, escolher a roupa que usará para ir ao cinema,
sair com os amigos, ir ao templo. Torná-lo responsável e
participativo nas questões familiares, delegando-lhe o
cuidado de irmãos menores, no auxílio a atravessar uma
rua, conduzir à escola. Pensemos que nosso ﬁlho vai viver
no mundo e que o precisamos preparar para isso. Se
viermos a faltar ao seu lado, se ele for viver longe de nós,
necessitará estar pronto. Exercitemo-lo, portanto, a cada
dia, enquanto estamos com ele. Ele, como nós, nasceu para
progredir, para crescer. Se lhe ﬁzermos todas as tarefas e
o superprotegermos, ele se tornará um incapaz, um inútil.
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

PF diz que Temer recebeu R$ 31,5 milhões de vantagem
Só isso!

O relatório conclusivo da Polícia Federal sobre o chamado
'quadrilhão' do PMDB da Câmara indicou que o presidente Michel
Temer recebeu R$ 31,5 milhões de vantagens por participar
da organização criminosa formada por políticos, que atuou na
Petrobrás e na administração federal. As conclusões da polícia,
às quais o Estado teve acesso, foram encaminhadas hoje ao
Supremo Tribunal Federal (STF). O relatório da investigação,
que teve início em 2015, era aguardado pelo procuradorgeral da República, Rodrigo Janot, para ﬁnalizar a segunda
denúncia contra o presidente Michel Temer. Para concluir que
há indícios da formação de uma organização criminosa, a

Polícia Federal considerou no relatório que os peemedebistas
investigados possuem poder sobre os demais membros do grupo
e capacidade de repartir o dinheiro obtido através de práticas
ilícitas como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro,
fraude em licitação e evasão de divisas. Foram indicados pela
PF como nomes que participaram da organização criminosa,
pela ramiﬁcação do PMDB da Câmara: o presidente Michel
Temer, os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique
Eduardo Alves; o ex-ministro Geddel Vieira Lima; e os ministros
Moreira Franco e Eliseu Padilha.

Por unanimidade Supremo rejeita suspeição de Janot
Lá vai ﬂecha!

Por 9 votos a 0, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou
o pedido feito pela defesa do presidente Michel Temer para que
seja declarada a suspeição do procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, para atuar nas investigações relacionadas ao
presidente, iniciadas a partir das delações da JBS. Os ministros
seguiram o voto proferido pelo relator do caso, ministro Edson
Fachin, que negou o mesmo pedido antes de o recurso chegar ao
plenário. No voto proferido na sessão desta tarde, o relator disse
que não há indícios de que Janot atuou de forma imparcial e com
inimizade em relação a Temer. Segundo Fachin, declarações

do procurador à imprensa não podem ser consideradas como
causa de suspeição. Na ação, a defesa de Temer também cita
uma palestra na qual Janot disse que: "enquanto houver bambu,
lá vai ﬂecha", fazendo referência ao processo de investigação
contra o presidente. "A emissão de opinião por parte do chefe
do Ministério Público da União, por si só, não se qualiﬁca como
hipótese de inimizade capital. Mais que isso, a explicitação
das ações desencadeadas pelo Ministério Público aﬁgura-se
conduta potencialmente consentânea com a transparência que
deve caracterizar o agir republicano,", disse Fachin.

STF deve rejeitar pedido para sustar nova acusação
O Supremo Tribunal Federal (STF) não deve atender, em
julgamento marcado para a próxima quarta-feira, ao pedido do
Palácio do Planalto para suspender a nova denúncia contra o
presidente Michel Temer por organização criminosa e obstrução
da Justiça. Segundo o Estado apurou, a tendência do Supremo
é dar aval ao ministro Edson Fachin, relator do caso na Corte,
para remeter a acusação formal contra Temer à Câmara dos
Deputados. Fachin decidiu na quinta-feira, 14, em homenagem
à colegialidade e à segurança jurídica, aguardar o julgamento

da Corte, mas disse que, mesmo nesse caso, seria cabível
imediato encaminhamento da denúncia ora oferecida à Câmara
dos Deputados. Pelo menos cinco ministros indicam que tendem
a acompanhar o relator no argumento de que o Supremo não
deve suspender a tramitação da nova denúncia contra Temer.
Na Corte há o receio de algum pedido de vista interromper o
julgamento da próxima semana, o ministro Alexandre de Moraes
teria sinalizado essa intenção na quarta-feira passada.

Vice da Câmara xinga ministro da articulação política de Temer
Todos cheiram iguais

O ministro Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo)
passou por um constrangimento durante solenidade na manhã
de quarta-feira (13), na Câmara dos Deputados. O vicepresidente da Casa, Fábio Ramalho (PMDB-MG), se recusou
a cumprimentá-lo e o chamou de "bosta" e "merda" na frente
de todas as outras autoridades. Estavam presentes, entre
outros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O
desentendimento começou quando os políticos presentes se
preparavam para a solenidade em que a Câmara formalizou
compromisso de repassar ao Tesouro Nacional R$ 221 milhões

arrecadados com a venda da administração da folha de
pagamento da Casa. "Você é um bosta, um merda", repetiu
algumas vezes Ramalho após recusar o cumprimento do
ministro. Após a solenidade, o deputado disse que Imbassahy
não respeita deputado. "O Temer é que é o real articulador
político do governo. Eu disse a ele (Imbassahy) que ele não
vale nada, não tem um voto na Câmara. Ele cuida muito do dele
e esquece deputado. Só pensa nele, só faz coisas pra ele. Faz
uma pesquisa aí entre os deputados. Aí eu disse: 'Vai se catar'".

Joesley só entrega novas gravações se delação for mantida
Acusado de omitir informações de seu acordo de
delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF), o
empresário Joesley Batista admitiu aos investigadores possuir
outras gravações, estas ainda não entregues à Justiça até
o momento. Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de
S.Paulo, o empresário avisou aos investigadores que só vai
entregar o material se o acordo de colaboração da JBS, do
grupo J&F, for mantido. O acerto com os procuradores foi
suspenso. Pela delação fechada inicialmente e homologada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Joesley teria direito a
imunidade total e não precisaria ﬁcar um único dia preso pelos
crimes que confessou. Naquele momento, ele entregou um
primeiro lote de gravações, que incluía conversas no mínimo
constrangedoras com o presidente Michel Temer (PMDB) e
o senador Aécio Neves (PSDB-MG). O inicio do processo de
revisão de acordo começou com a entrega de um novo áudio,
uma conversa entre o empresário e o diretor da JBS Ricardo

Saud, que levantou suspeitas sobre omissões voluntárias na
delação. Na avaliação de Joesley, diz a Folha, o áudio não
continha crimes e, portanto, ele não seria obrigado a entregá-lo,
além do que o ministro Edson Fachin, relator do caso no STF,
havia dado, no dia 1º, mais 60 dias para complementar a
colaboração. Na sexta-feira, o procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, pediu a suspensão do acordo de delação e a
prisão de Joesley Batista, Saud e do ex-procurador Marcelo
Miller. Janot considerou que houve má-fé dos colaboradores,
sobretudo a respeito da possível atuação de Miller, então no
Ministério Público, assessorando os delatores da JBS. Diante do
pedido do procurador, o ministro Fachin considerou as prisões
temporárias, por cinco dias, de Joesley e Saud necessárias
para a continuidade das investigações, com o cumprimento de
novas diligências. Em relação ao ex-procurador, o magistrado
considerou que não haviam elementos suﬁcientes para que
ele fosse preso nesse momento.
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MP pede afastamento de Eurico da presidência
do Vasco
Tem muitos desses por ai

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.

Gaeco de Curitiba cumpre mandado de prisão contra ex-diretor da Secretaria de
Educação do Estado

Em um desdobramento da Operação Quadro Negro, que investiga fraudes em licitações para construção de escolas
estaduais, o Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco), cumpriu na manhã de sábado, 16 de setembro, mandado de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão
expedidos pela 9ª Vara Criminal de Curitiba. O ex-diretor da Secretaria de Estado da Educação foi preso preventivamente
e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra a esposa do ex-diretor, ambos denunciados à Justiça na
terceira fase da Operação. Foram apreendidos computadores, documentos, objetos e celulares em Curitiba e em Guaratuba.
Eles foram denunciados por lavagem de dinheiro.

O Ministério Público do Rio de Janeiro acusou o presidente do
Vasco da Gama, Eurico Miranda, de acobertar torcidas organizadas
que promovem violência nos estádios e pediu seu afastamento do
cargo, assim como da diretoria do clube, além de pagamento de
multa de 500.000 reais. As informações foram divulgadas na quintafeira (14). A ação civil pública apresentada ao Juizado do Torcedor
informa que o Vasco descumpre artigos do Estatuto do Torcedor sobre
a prevenção da violência nos esportes. Relatórios do Grupamento
Especial de Estádios sobre os incidentes ocorridos no jogo entre
Flamengo e Vasco, em 8 de julho, em São Januário, motivaram
a denúncia do MP. Na ocasião, torcedores vascaínos atiraram
objetos e explodiram bombas em direção a policiais e jogadores do
Flamengo. A confusão continuou do lado de fora e resultou na morte
de um torcedor baleado no peito. Eurico Miranda culpou “grupos
de oposição política” à atual diretoria pelos acontecimentos. Atos
de violência se tornaram comuns em São Januário nos últimos
anos e o MP considera que o clube é culpado por acobertar a
torcida organizada Força Jovem, inclusive contratando membros
da torcida para trabalhar no clube. Eurico Miranda deve lançar sua
candidatura para reeleição no Vasco. Presidente e clube ainda não
se posicionaram sobre as denúncias do MP.

O banco clandestino do PMDB

Dinheiro de trouxa (povo) é festa de ladrões

A dinheirama continua, oﬁcialmente, sem dono. Desde o último
dia 6, os 51 milhões de reais encontrados em um apartamento no
bairro da Graça, em Salvador, usado pelo ex-¬ministro Geddel
Vieira Lima, estão depositados em juízo sem que ninguém tenha
reclamado sua posse. O produto da maior apreensão já feita
pela Polícia Federal, no entanto, não tem um único proprietário,
suspeitam os investigadores, mas pertence à mesma quadrilha.
Os indícios coletados até agora apontam para a hipótese de que o
apartamento funcionava nos moldes de um banco clandestino que
servia aos interesses do PMDB, um bunker de armazenamento e
distribuição de dinheiro arrecadado em forma de propina e caixa
dois por operadores a mando de caciques do partido. São dois os
elementos-chave que sustentam a linha de investigação. O primeiro
é a conﬁssão do advogado Gustavo Ferraz, tido como braço-¬direito
de Geddel e preso no mesmo dia que seu chefe. Ele foi ﬁlmado por
câmeras do circuito de segurança do edifício da Graça entrando e
saindo do imóvel pelo menos doze vezes com malas, mochilas e
caixas e vinha sendo monitorado pela polícia fazia pelo menos seis
meses. Na semana passada, em seu primeiro depoimento, Ferraz
admitiu ter sido encarregado por Geddel de coletar, periodicamente,
em São Paulo, quantias em dinheiro vivo que lhe eram entregues
por um assessor de Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara,
preso desde o ano passado. O segundo elemento a sustentar a
hipótese é o depoimento do operador Lúcio Funaro. Em agosto, ele
declarou à Polícia Federal, ter entregue malas e sacolas com dinheiro
vivo ao ex-ministro Geddel entre 2014 e 2015. Só nesse período, o
montante totalizou 11 milhões de reais, aﬁrmou. A polícia acredita
que o valor esteja incorporado à dinheirama do imóvel da Graça.

Atendimento pelos telefones:

TIM: (43) 9970-0739
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MPF denuncia Lula e mais seis na Operação Zelotes
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou hoje (11) o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Gilberto Carvalho por corrupção
passiva em um dos processos da Operação Zelotes. Os procuradores do
caso também acusam mais cinco investigados de beneﬁciar montadoras
de veículos por meio da edição de medidas provisórias. De acordo com a
denúncia, as empresas automobilísticas teriam prometido R$ 6 milhões a Lula
e Carvalho em troca de benefícios para o setor. “Diante de tal promessa, os
agentes públicos, infringindo dever funcional, favoreceram às montadoras de
veículos MMC (Mitsubishi) e Caoa ao editarem, em celeridade e procedimento
atípicos, a Medida Provisória n° 471, em 23/11/2009, exatamente nos termos
encomendados, franqueando aos corruptores, inclusive, conhecimento do
texto dela antes de ser publicada e sequer numerada, depois de feitos os
ajustes encomendados”, aﬁrma o MPF.
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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

1) Casa Alvenaria, três quartos, 1.

VENDA

Terreno

1.200m²

Rua

Rua Ismael Pinto Siqueira 1101, R$ Claudemiro Gonçalves Moreira,
700,00 mensais

R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)

2) Casa mista, três quartos, Rua 2. Terreno 300m², Rua Candido
Candido Portinari 898, R$ 450,00 Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00
mensais

3. Terreno 300m², Residencial

3) Casa Alvenaria, dois quartos, Vale Verde, R$ 50.000,00
Alameda Projetada 26, Acesso pela 4. Terreno 313m², Residencial
Rua dos Dominicanos R$ 700,00 Vale Verde, R$ 60.000,00
mensais

VENDA

TERRENOS FAXINAL

5. Terreno 252m² Residencial Bela

R$120.000,00.

4) Casa Alvenaria, dois quartos, Av Casa, R$ 80.000,00

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde:

-Terreno 15x30 450m² Jardim Nova Faxinal.

Brasil 1166, R$ 800,00 mensais

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

R$80.000,00.

R$110.000,00.

5) Casa Alvenaria, dois quartos, Oliveira Munhoz esquina com Rua

- Terreno12x35 420m² Jardim Santa Helena.

- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 113m²

R$55.000,00.

de construção(laje). Consulte Valor.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal.

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul:

Consulte Valor.

Terreno

- Terreno 222m² Jardim Los Angeles, Rua 31

ValorR$100.000,00.

de Março.R$40.000,00.

- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: Valor

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí.

R$150.000,00.

150m².

Financia-se

Valor:

CASAS BORRAZÓPOLIS

Asfalto. Consulte Valor.
- Terreno 15x30 450m² Centro. Consulte

Imóveis em vários bairros da cidade,

Valor.

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

TERRENOS BORRAZÓPOLIS
-Terreno

de

15,50X22

341m²Rua

Rio

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

-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti: Minha
Casa Minha Vida.Valor R$105.000,00.

CASAS MAUÁ DA SERRA
Imóveis em vários bairros da cidade,

IMÓVEL RURAL

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.

CASAS CRUZMALTINA
- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos.

IMÓVEL COM. FAXINAL

Valor R$120.000,00.

LOCAÇÃO

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel

CASAS FAXINAL

com contrato de locação ativo). Consulte
Valor.

-Casa

CASAS FAXINAL

Centro

–

02

quartos.

Valor

R$400,00 mensal.

Imóveis em vários bairros da cidade,

-Casa Jardim São Pedro – 02 quartos.

ﬁnanciados pela Caixa Econômica Federal.

Valor R$430,00 mensal.

-Casa Alvenaria Residencial Casavechia

-Casa

(lado

Cocari):

Financia-se.

Valor:

Centro

–

R$490,00 mensal.

02

quartos.

Valor

6. Terreno 600m², Rua Yani de

Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00
mensais
6)

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.

(dois lotes Disponíveis)

Casa Alvenaria,

2

quartos, 7. Casa Alvenaria, Rua Jose

Rua Marta Bueno de Camargo, Kotlinski, Jd Garcia R$ 110.000,00
R$ 500,00 mensais (seis casas 8.
disponíveis)

Casa

Alvenaria

situada

a

Rua João Sansonovski 63, R$

7) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 350.000,00
Jose Kotlinski, 286 Jd Garcia, R$ 9. Casa Alvenaria 70m² terreno
450,00 mensais

245m²,

Rua

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

86,

Vereador
Vale

Ruths

Verde

R$

85.000,00

9) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 10.

Casa

Alvenaria

100,00m²

Eugenio Bastiani 2071, R$ 800,00 terreno 225,00m², Rua Jovino
mensais

Pedro de Lima 1, R$ 60.000,00

10) Casa Alvenaria, 3 quartos, Rua 11.

Casa

Alvenaria

70,00m²,

Antonio Garcia da Costa 550, R$ Terreno 260,00m² Rua Goias 652,
550,00 mensais

centro, R$ 150.000,00

11) Casa Alvenaria, 2 quartos, 12. Casa Alvenaria, terreno 267m²,
Residencial do Lago, R$ 450,00 Rua 4,109, Jardim Pedro G da
mensais

Luz, R$ 130.000,00

12) Sala Comercial 220m², Rua 13. Casa Alvenaria 67m², terreno
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 209m², Rua João Leandro Barbosa
R$ 1.500,00 mensais

308, R$ 120.000,00

13) Barracão com 600,00m², Rua 14. Apartamento novo, 145m²,
Eugenio Bastiani 2027, centro R$ suíte mais dois quartos, garagem
2.100,00 mensais
14)

Barracão

coberta para 2 carros, vista ampla
250,00m²

de da

cidade.

Condomínio

Jose

construção, Mauá da Serra, R$ Navarro, Av Brasil 1339 centro R$
2.500,00 mensais

600.000,00

