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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº101/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal juntamente com a secretaria 
de esportes que faça em regime de urgência uma reforma no ginásio de esportes do distrito de 
Ribeirão Bonito, pois vem se prolongando esse pedido há vários anos e até o presente momento 
não foi dada uma resposta, então peço ao poder executivo em nome dos esportistas de Ribeirão 
Bonito que faça a reforma urgente do ginásio de esportes do distrito.   
1 - Pedido de Informação nº042/2017 – Solicito informação ao senhor prefeito municipal 
juntamente com o órgão competente se tem alguma previsão para construção de uma pista de 
caminhada em Grandes Rios, pois as pessoas estão usando a rodovia para fazer caminhada 
onde é muito arriscado, se tiver previsão para construir qual seria o local.

Vereadores Faxinal
MARCILIO CEZAR VICENTE 

Em sessão ordinária, o presidente da Câmara Municipal de Faxinal, Marcilio 
Cezar Vicente (PSC), apresentou a Indicação n° 014/2017 ao Chefe do Poder 
Executivo. Com a medida, ele requereu que o setor competente do Município 
viabilize a instalação de base para a fi xação de bicicletas em dois lugares na área 
central da cidade, uma no calçadão e outra na Praça Dealcides Bahls. Marcilio 

afi rma que, dessa maneira, haverá maior comodidade para que os ciclistas possam estacionar as 
suas bicicletas. A propositura foi apresentada no dia 6 de março e já passou por votação única, 
sendo aprovada por unanimidade.

- OBS: O presidente da Câmara Municipal de Faxinal no uso de suas atribuições, cancelou a 
Reunião Ordinária de segunda-feira (18) por motivos jurídicos. E fará uso da Tribuna do Plenário da 
Câmara, para eventuais explicações. 

*Na próxima edição poderá ser publicado a eventual fala do presidente 

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Em primeira votação, vereadores aprovaram, no dia 11 de setembro, 

o Projeto de Lei (PL) nº 041/2017. A proposição é de autoria da vereadora 
Marcela Carvalho Rodrigues (SD) e estabelece normas para a transmissão das 
sessões da Câmara Municipal de Faxinal, via rádioweb e vídeo ao vivo. Com 
a medida, toda a população poderá acompanhar os trabalhos do Legislativo, 

mesmo quando não puder comparecer às reuniões. O projeto deve passar por segunda e última 
votação no dia 25 de setembro.  Em outra sessão ordinária, que ocorreu em 28 de agosto, Marcela 
apresentou a Indicação nº 038/2017, requerendo que o Executivo possibilite a instalação de placas 
com os nomes das ruas. A parlamentar comentou que nem todas as vias do município possuem 
a devida identifi cação e o fato difi culta a localização, principalmente, dos visitantes que vêm ao 
Município. No mesmo pedido, Marcela solicitou a viabilização de recape asfáltico para a Rua 31 de 
Março, no Jardim Santa Helena. Conforme ela, há um trecho da via que está muito deteriorado e 
necessita de reparos com urgência. 

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
De autoria do vereador Édi Willian Moreira dos Santos (PPS), o Projeto de 

Lei (PL) nº 019/2017 proíbe que, em casos de inadimplência, as concessionárias 
de energia elétrica e empresas fornecedoras de água efetuem o corte no 
fornecimento dos respectivos serviços durante os fi nais de semana e nas 
vésperas de feriados. Na matéria, o autor especifi ca que, com relação aos fi nais 

de semana, as companhias não poderão interromper o fornecimento de tais serviços no período 
que vai desde as 12h da sexta-feira até as 8h da segunda-feira subsequente. Da mesma maneira, 
no caso de feriados, o mesmo não deverá acontecer desde as 12h do último dia útil que antecede 
qualquer feriado até as 8h do primeiro dia útil subsequente. A regra vale para qualquer feriado, seja 
ele, nacional, estadual ou municipal, além de pontos facultativos. A proposição foi apresentada no 
dia 20 de março e já aprovada, por unanimidade, em primeira e segunda votação. 
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LINGUA DE FOGO
Fazendeiro fi tnesS compra celular de úrtima 

geração com reconhecimento facial, emagrece e 
agora não consegue desbloquear o aparelho. Pra ver 
como as cumadis sofrem!

De um cidadão informado e com pesquisa na mão 
– 100% querem a mudança da mão preferencial em 
Faxinal, pois do jeito que ta é contra a Lei de Cristo. 
Tamo juntos!

De alguns cidadãos que fl agraram - Tem gente 
que ta usando o carro da entidade pra namorar, 
pagar contas na lotérica e dirige usando o celular, já 
quase bateu em uma caminhoneta quando cruzou a 
preferencial e ainda sai com o carro pra passear e 
namorar. E quem ta pagando a mamata somos nós. 
A gasosa ta cara! 

Funcionário da Emater de Cruzeiro do Oeste, tira 
dinheiro do tatu e não paga despesa de tranca. Paga 
o Italiano!

Tem líder religioso por ai que fi ca mandando 
mensagem pra cumadi em grupo errado. Sorte que 
é pra cumadi, imagine se fosse pro valeti. Chupa que 
é de...

Bagua da Dilma, é coronel da república pau 
lascado! ETA fuminho bão!

Na Terra da Uva – dizem as más línguas que vai 
chover aguardente! Não entendi!

Morena da perna grossa está dando bola pro valeti 
do bar, mas ele não ta nem ai. Será que desomou?

De um cidadão bem informado - Tem um 
veiaquinho, que além de ta devendo aqui ta devendo 
em Apucarana. Nunca vai se eleger se não pagar as 
contas. E ainda ta querendo emprego barrosa! Eu não 

quero pagar vagabundo com o meu dinheiro. Cuidado 
com quem contrata, Lalau!

Na Terra do Café, cidadão de família ta saindo 
da linha, quer dizer com a cumadinha. Vai a igreja e 
depois faz tudo errado! Eita ferro!

Luluzinho soltou cachorro no distrito, ele que 
deveria dar exemplo, agora ta com medo de tomar 
uma na mercearia. Au au au, no muuuu!

Na Terra da Madeira – Tem um cirdadão que ta 
coisando com a cumadi do amigo. Isso tem muito! É 
a cornitude!

Segundo a mais nova pesquisa encomendada 
ao pelo instituto Fala Quem Quer. Deu 100% contra 
canteiros na Av. Brasil da Terra da Ave que Canta. 
Tamo junto!

Funcionário de uma repartição pública furta o 
cartão de amigo de serviço e faz saque em uma 
instituição bancária da cidade, quem será o gatuno? 
Será que vai perder o cargo? Deveria!

Na Terra da Uva tudo acaba dessa vez pro 
carneador. Ficou sem seu cacho. Ele vai chorar.

Amigo Jornalista: a Lava Jato vai ter que 
investigar um RH de uma Prefeitura da Região, deu 
problema Salário dobrado, vai ter que ter Inquérito 
Administrativo e devolução de vencimentos, aos olhos 
do Ministério Público e por fi m exoneração por justa 
causa. É mole!

            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.

                                T.M.J PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA ME
                                CNPJ: 09.377.949/000180

Fones:99970-0739 - Faxinal - Pr

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

A LOJA DOS PREÇOS 
BAIXINHOS, BAIXINHOS...

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

WEB: www.facebook.com/lojario.moveis 

CARTA ABERTA AO POVO DE ROSÁRIO DO IVAÍ
Você sabia???

Que 6 vereadores, querem caçar um prefeito. Pelo simples fato do Prefeito 
não querer compactuar com interesses próprios dos mesmos. Está na cara que 
está atitude tem caráter totalmente político, visto que o Prefeito tem guiado 
com rigidez, respeito e honestidade a Prefeitura, cortando gastos e acabando 
com as farras das gestões anteriores. Em apenas 8 meses sua administração 
já soma mais de 4 milhões em recursos vindos das esferas, estadual e federal, 
nos quais cita-se: Governo Estadual - R$ 300.000,00 – Pavimentação das 
Ruas Apucarana e Maringá; R$ 197.000,00 – Aquisição de veículos (5 carros 
populares, sendo 2 da Administração, 1 Meio Ambiente, 1 Educação, 1 
Esporte); R$ 15.000,00 – Materiais Esportivos; R$ 38.000,00 - Materiais para 
implantação da Reciclagem; R$ 350.000,00 – Pavimentação da Rua Sergipe; 
R$ 50.000,00 – Aquisição de Prancha para transporte de maquinários; R$ 
105.000,00 – Aquisição de veiculo Van para o esporte; R$ 50.000,00 – Duas 
academias da Terceira Idade; R$ 240.000,00 – Aquisição de Ônibus para Saúde; 
R$ 1.000.000,00 – Recursos do SEDU; R$ 300.000,00 – Reformas das Escolas 
do Campo; R$ 600.000,00 – Reforma e Ampliação do Centro de Saúde; Aquisição 
de Viatura para a Polícia Militar; Aquisição de Viatura descaracterizada para 
a Polícia Civil; - Governo Federal - R$ 355.000,00 – Pavimentação Asfáltica; 
R$ 300.000,00 – Pavimentação Asfáltica; R$ 160.000,00 – Aquisição de Ônibus 
Escolar; R$ 250.000,00 – Custeio Pab Fixo; R$ 210.000,00 – Aquisição de 
Van para Transporte de Pacientes; R$ 30.000,00 – Aquisição de Aparelhos 
de Saúde; R$ 230.000,00 – Aquisição de Retroescavadeira. R$ 1.287.000,00 
– Construção da Supercreche. Sem contar na recuperação das estradas em 
parceria com a Klabin e a construção da ponte na divisa com Ortigueira, um 
sonho de mais de 40 anos se concretizando. E você rosariense, quer que seu 
município continue caminhando bem, ou quer ver o retrocesso novamente? 

O destino de Rosário está em suas mãos, não deixe que 6 pessoas 
decidam por eles e não por você.
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 25/09 a 01/10

Base quer fatiar segunda denúncia; CCJ vai decidir
É só fatiar e cadeia pros ladrões!

Líderes de partidos do Centrão querem que a Câmara dos 
Deputados desmembre em pelo menos dois processos a análise 
da nova denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros 
Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral 
da Presidência) apresentada pela Procuradoria-Geral da 
República. Já líderes governistas defendem que a análise seja 
feita de forma conjunta na Casa para acelerar o trâmite e evitar 
que os ministros fi quem vulneráveis em uma votação separada. 
Na sexta-feira (22) a Secretaria-Geral da Mesa Diretora decidiu 
não fatiar a denúncia, que será encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). Caberá ao colegiado defi nir. 
Parlamentares governistas avaliam que o Centrão defende 

o julgamento separado para pressionar o Planalto por mais 
cargos e liberação de emendas, em troca do voto para barrar 
o prosseguimento da denúncia. “Não há razão para fatiamento 
do parecer”, defendeu o deputado Marcos Rogério (DEM-RO), 
um dos cotados para relatar a segunda denúncia. Além do 
parlamentar de Rondônia, é cotado para assumir a função o 
deputado Evandro Gussi (PV-SP). A nova acusação formal 
contra Temer chegou na quinta-feira (21) à Câmara, mas só 
será encaminhada à comissão na segunda-feira, 25, após ser 
lida no plenário e Temer, notifi cado. Na manhã desta sexta-feira, 
houve uma tentativa de leitura, mas a sessão não foi aberta 
por falta de quórum.

Coreia do Norte diz que Trump apenas late
Dois loucos!

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, 
Ri Yong-ho, declarou na quarta-feira, em Nova York, que as 
declarações do presidente americano, Donald Trump, de que 
vai destruir totalmente seu país são ameaças de quem apenas 
late.  "Há o ditado de que a caravana passa e os cães ladram", 
declarou Ri Yong-ho na entrada de seu hotel. "Se querem nos 
ameaçar com um latido, estão tendo claramente um sonho de 
cachorro". Trump usou todo o seu arsenal retórico na terça-feira, 

na Assembleia Geral das Nações Unidas, ao declarar que "se os 
Estados Unidos forem forçados a se defender ou a seus aliados, 
não haverá outro remédio que destruir totalmente a Coreia do 
Norte". O discurso de Trump ocorreu após meses de tensão 
entre os dois países devido ao programa nuclear e balístico 
de Pyongyang, que tem desafi ado as sanções da ONU com 
testes atômicos e o disparo de mísseis que sobrevoam o Japão.

General fala em possibilidade de intervenção militar
Se for pra prender toda quadrilha. To dentro! 

O general do Exército da ativa Antonio Hamilton Martins 
Mourão falou por três vezes na possibilidade de intervenção 
militar diante da crise enfrentada pelo País, caso a situação não 
seja resolvida pelas próprias instituições. A afi rmação foi feita 
em palestra realizada na Loja Maçônica Grande Oriente, em 
Brasília, após o então procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, denunciar pela segunda vez o presidente Michel Temer 
por participação em organização criminosa e obstrução de 
justiça. Janot deixou o cargo na segunda-feira (18). A atitude 
do general causou desconforto em Brasília. Ofi ciais-generais 
ouvidos pelo Estado criticaram a afi rmação de Mourão, 
considerada desnecessária neste momento de crise. “Ou 
as instituições solucionam o problema político, pela ação do 
Judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos 

em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso”, 
disse Mourão em palestra gravada, justifi cando que “desde o 
começo da crise o nosso comandante defi niu um tripé para a 
atuação do Exército: legalidade; legitimidade; e que o Exército 
não seja um fator de instabilidade”. O general Mourão seguiu 
afi rmando que os Poderes terão que buscar uma solução, 
se não conseguirem, chegará à hora em que teremos que 
impor uma solução e essa imposição não será fácil, ela trará 
problemas. Por fi m, acrescentou, lembrando o juramento que os 
militares fi zeram de compromisso com a Pátria, independente 
de sermos aplaudidos ou não. E encerrou: “O que interessa é 
termos a consciência tranquila de que fi zemos o melhor e que 
buscamos, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, 
se tiver que haver haverá”.

Janaína defende fala de general sobre intervenção militar
Se essa for a única maneira de por essa quadrilha de políticos na prisão. Tamo junto!

A advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido 
de impeachment apresentado contra a ex-presidente Dilma 
Rousseff, defendeu a fala do general Antonio Hamilton Martins 
Mourão sobre uma possível intervenção militar no Brasil. Em 
uma série de mensagens no Twitter, a advogada apoia que 
o Exército atue na defesa da Constituição Federal, no caso 
de uma crise no país, como defendeu o general Mourão na 
última sexta-feira, dia 15, em reunião na Loja Maçônica Grande 
Oriente, em Brasília. O encontro aconteceu depois de Rodrigo 

Janot, então procurador-geral da República, denunciar pela 
segunda vez o presidente Michel Temer por participação em 
organização criminosa e obstrução de justiça. Na palestra, o 
general colocou a possibilidade de uma intervenção do Exército 
caso as instituições não solucionem o problema político. “Desde 
o começo da crise, o nosso comandante defi niu um tripé para a 
atuação do Exército: legalidade, legitimidade e que o Exército 
não seja um fator de instabilidade”, ele justifi cou.

Raquel Dodge senta entre investigados em 
sua posse

Dez tipos de medo!
O presidente Michel Temer disse na segunda-feira, na 

cerimônia de posse da nova procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, que a autoridade suprema não está nas 
autoridades constituídas, mas na lei, e que toda vez que se 
ultrapassa os limites da Constituição há um abuso de autoridade. 
"Toda vez que há ultrapasse dos limites da lei há abuso de 
autoridade. A autoridade suprema não está nas autoridades 
constituídas, está na lei", disse Temer em discurso. Temer não 
citou o antecessor de Raquel no cargo, Rodrigo Janot, que 
na semana passada ofereceu ao Supremo Tribunal Federal a 
segunda denúncia criminal contra ele, desta vez por organização 
criminosa e obstrução de Justiça. O presidente chegou a 
mencionar o anterior a Janot no cargo, Rodrigo Gurgel. Dodge 
sentou-se à mesa ao lado de Temer e outros dois investigados 
pela PGR, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Estiveram presentes 
no ato, cinco ministros do STF, como a presidente Cármen Lúcia 
e Gilmar Mendes, crítico a Janot, além de personalidades do 
mundo político e jurídico. Temer afi rmou ser honrado em dar 
posse a Dodge e mencionou o fato de o discurso dela ter falado 
em harmonia entre os Poderes. Ele acusa o antecessor dela 
de parcialidade à frente do cargo. 

Banco Postal dos Correios pode acabar 
Funcionários dos Correios da região Vale do Ivaí, no Norte 

do Paraná, inclusive alguns que conversamos, acreditam que 
seja apenas uma pressão da empresa contra os servidores, 
mas há uma informação que o Banco Postal pode realmente 
ser fechado nas agências. Segundo informação, a parceria 
de cinco anos entre os Correios e o Banco do Brasil, encerra 
no próximo dia 11 de outubro. O comunicado foi colocado nos 
murais ou nas portas das agências de Correios desde 11 de 
setembro. Os Correios não oferecerão mais os serviços do 
Banco do Brasil em 1836 agências em todo o país, passando 
a fazer exclusivamente a parte postal. Na região de Apucarana 
e Ivaiporã, todos os município da AMUVI (Associação dos 
Municípios do Vale do Ivaí), que são 26 cidades, fi carão sem o 
Banco Postal e ainda Arapongas, totalizando 27. No comunicado 
da empresa, consta que as agências que serão fechadas estão 
localizadas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato 
Grosso, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, 
Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esta decisão parte 
da própria Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, devido 
ao aumento de determinações judiciais que a obrigam adotar 
medidas de segurança adicionais necessárias à prestação de 
serviços bancários, como contratação de vigilantes e instalação 
de portas giratórias, ou seja, a insegurança. No Paraná, os 
Correios viraram alvo fácil da bandidagem, e há cidades como 
Rio Bom, vizinho de Apucarana, onde assalto aos Correios virou 
quase que uma rotina. Neste dia 21 de setembro, de 2017, a 
edição do Jornal Tribuna do Norte (Apucarana) trouxe matéria 
especial falando sobre o tema, inclusive revelando que cidades 
como: Arapuã; Ariranha do Ivaí; Godoy Moreira; e Rio Branco 
do Ivaí, estão mais preocupadas, porque contam, no momento, 
apenas com os Correios para pagamento de contas e outros 
serviços, por não possuírem agências bancárias.

Para Gilmar, Dodge vai revisar procedimentos de Janot
Esse é meu medo!

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF) afi rmou que certamente, a nova procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, vai revisar procedimentos que vinham 
sendo adotados pelo antecessor, Rodrigo Janot, para evitar, 
erros e equívocos. "Certamente haverá revisões, não vou dar 
opinião sobre isso, mas certamente a procuradora-geral vai 
fazer uma reanálise de todos os procedimentos que estão à sua 

disposição de maneira natural ou provocada para certamente 
evitar erros e equívocos que estavam se acumulando", disse 
a jornalistas. O comentário de Mendes, desafeto declarado de 
Janot, foi feito em uma segunda agenda pública que ele teve, 
antes, ele esteve presente na cerimônia de posse de Raquel 
Dodge na Procuradoria-Geral da República (PGR).

Farmácia Droga Star
99929-1041
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Motociclista é abordado pela PM

A equipe de serviço da Polícia Militar de Faxinal, em patrulhamento 
pela Rua Antonio Garcia da Costa, visualizou dois elementos em uma 
motocicleta Honda CG150, azul, placa AOR 5190, que ao avistarem 
a equipe policial agiram de forma suspeita. Diante da reação dos 
Indivíduos, foi dado voz de abordagem que não foi acatada e 
empreenderam fuga, onde a equipe iniciou acompanhamento, com uso 
de sirene e girofl ex. Foi feita a abordagem dos mesmos, na Avenida 
Brasil, em frente ao Fórum eleitoral de Faxinal e constatado que o 
condutor da referida motocicleta não era habilitado. Desta maneira, 
foram confeccionadas as notifi cações de trânsito, pertinentes.

Roubo a construção em Faxinal
Em Faxinal, uma casa que ainda está em construção, mas 

que já abriga móveis foi alvo de furto, crime percebido na manhã 
de 18 de setembro. Segundo o pedreiro que trabalha no local, ao 
chegar para o trabalho, encontrou o imóvel revirado. Há câmeras de 
segurança, porém não foi possível visualizar as imagens, porque a 
ação foi à noite e fi caram escuras. Foram subtraídos: um fogão Itatiaia 
Cooktop; algumas ferramentas de uso em construções; carriola; e 
aproximadamente 400 metros em fi ação de cobre. 

Preso acusado de furtar cinco reais em bar 
No dia 17 de setembro, de 2017, domingo, um homem de nome 

Carlos Roberto Peres, de 38 anos, foi detido na cidade de Faxinal, 
às 18 horas, acusado de furtar um cidadão que estava dentro de um 
Bar na Av. Brasil. A vítima contou que estava no estabelecimento, 
quando chegou Carlos pedindo um cigarro; posteriormente deu um 
abraço no mesmo e pegou o dinheiro que estava no bolso da camisa. 
Avisada, a Polícia Militar saiu em busca do acusado, até o localizar 
e prender. "A equipe localizou Carlos em um ponto de ônibus, junto 
com sua convivente; ao receber voz de abordagem o mesmo tentou 
esconder a nota de 05 (cinco) reais no cabelo da mulher. Diante dos 
fatos, recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algema. 
Ele foi encaminhado para 53ª DRP de Faxinal", informou o Boletim 
da PM. Carlos negou o crime.

Roubo em Fazenda em Ortigueira
Policiais Militares registraram assalto em Ortigueira, no dia 20 de 

setembro, na Estrada Rural Palmital dos Índios, em uma Fazenda. 
O acionamento foi às 13 horas, com informações que três indivíduos 
armados de revólver invadiram a propriedade e anunciaram o assalto. 
Segundo o proprietário, levaram seu carro, um veículo gol na cor preta, 
duas caixas de Randap (agrotóxico), duas pistolas de vacinar gado, 
dez galões de veneno, um celular na cor preta e aproximadamente 
500 reais em especie. A PM realizou buscas nas imediações, mas 
nenhum suspeito foi encontrado. 

Presos por tráfi co em Ortigueira
Em Ortigueira, foi feito registro de Tráfi co de Drogas, no dia 20 de 

setembro, na Rua Ivan Ferreira do Amaral, em plena luz do dia. A PM 
informou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou um 
indivíduo em atitude suspeita saindo de uma residência, a qual é alvo 
de várias denúncias anônimas informando que ali servia como ponto 
de vendas de drogas. Constatou-se que o suspeito era um menor, 
o qual portava uma bucha de maconha e que comprou no referido 
endereço. Na mesma ação, foram observados mais dois jovens na 
varanda, os quais estavam nervosos. Uma mulher saiu do interior 
da casa e autorizou buscas no imóvel, sendo localizado, em um dos 
quartos, um invólucro com várias buchas de maconha prontas para o 
comércio. No forro da garagem, também havia buchas de maconha e 
algumas buchas de cocaína, totalizando 95 gramas de maconha e 5 
gramas de cocaína, tudo foi apreendido e os responsáveis detidos.

Homem encontrado morto em Borrazópolis 
Antônio Soares de Oliveira, 52 anos, que morava sozinho na Rua 

Ponta Porã, uma via sem asfalto que fi ca paralela e abaixo da Rua 
Ceará, perímetro urbano de Borrazópolis, já fazendo divisa com o 

Prisão, tráfi co de drogas, furto e acidente de trânsito 
Uma situação registrada como tráfi co, aconteceu no dia 20 de 

setembro, na Rua Benedito Cirillo, durante à tarde de quarta-feira, 20 
de setembro. O detido é Pablo Eduardo da Silva, de 19 anos. A PM 
informou que foi solicitada pelo Polícia Civil, que pediu apoio para 
realizar o mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca 
de Faxinal. Ao chegar ao endereço, o suspeito estava sentado em um 
banco com sua namorada. Ao receber a voz de abordagem, correu 
para a parte dos fundos do quintal, mas foi detido. A busca pessoal 
localizou a quantia de R$ 62,00 em notas trocadas. No interior da 
residência, nada foi localizado, mas quando a equipe se direcionou 
para a parte dos fundos do quintal, foi encontrada uma carteira de 
cigarros, contendo sessenta pedras de substancia análoga a crack, 
pesando sete gramas e uma quantia de seis gramas de cocaína. 
Pablo é conhecido pela equipe policial da região por realizar o 
tráfi co de drogas. Ele negou o crime e avisou a Polícia que queria a 
presença de sua advogada. 

Furtos em casa e pizzaria de Faxinal
No dia 20 de setembro, ainda de madrugada, da Avenida Brasil, 

chegou denúncia de que no Bairro Vale Verde, na Rua Wilson 
Figueiredo Fontes, um veículo bordô parou na via, em seguida saiu 
um homem que foi até uma residência próxima e retornou com uma 
mulher de motocicleta, momento que retirou uma TV preta a equilibrou 
na moto, a levando até uma casa. Depois ainda empurrou o carro 
para a garagem. Com a chegada da PM, constatou-se que era um 
GM Kadet de placas de Cambé/PR e uma Honda CG 150 vermelha 
de placa de Ibiporã/PR, mas o acusado de transportar a TV, não foi 
localizado, informações de familiares é que ele teria saído para um 
local incerto. O detalhe que chama atenção, é que durante o registro 
da denúncia, chegou também a solicitação de furto na empresa Cine 
Pizzaria. Meliantes quebraram uma vidraça e furtaram uma TV de 
29 polegadas, idêntica a que era transportada no Bairro Vale Verde. 
O caso é investigado.

Roubo de bicicleta
Em Faxinal, no dia 20 de setembro, às 15h40min, na Av. Brasil 

na frente ao Depósito Navarro, um menor de 17 anos, que trabalha 
na Empresa Paraná Auto Peças, disse que chegou ao local e deixou 
sua bicicleta Renault de cor preta com o garfo vermelho, mas cinco 
minutos depois, a referida bicicleta não estava mais no local.

Acidente na Avenida Brasil
No dia 20 de setembro, à tarde, na Av. Brasil, a polícia fazia 

patrulhamento quando recebeu ligação informando que no endereço 
houve acidente e que uma mulher ferida foi socorrida pelo SAMU. Mas 
com a chegada ao local, se constatou que os veículos envolvidos, 
uma motocicleta Honda BIZ de cor prata e um GM/Vectra de cor prata, 
haviam sido removidos por populares para que não atrapalhasse o 
fl uxo de veículos no local.

Crime ambiental em Borrazópolis 
No dia 16 de setembro, sábado, em Borrazópolis, o cabo 

Arruda e o soldado Cunha, da Polícia Militar Ambiental, Pelotão 
de Apucarana, fl agraram um suposto crime ambiental na Estrada 
do Bairro Araújo, fundo com o Bairro Santo Antônio, zona rural do 
município. O proprietário da área rural foi acusado de destruir fl oresta 
de preservação permanente. "Em patrulhamento, a equipe de serviço 
visualizou em uma propriedade a movimentação de solo, sendo 
vistoriada, foi constatado movimentação em uma área de nascente 
com aproximadamente 0,785 hectares, sendo destruída a vegetação 
rasteira e cortadas cerca de 10 árvores nativas. Também foi ateado 
fogo no local. O proprietário relatou que não tinha autorização do 
órgão competente. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim 
de ocorrência, o qual será encaminhado ao Fórum da Comarca de 
Faxinal e ao Instituto Ambiental do Paraná de Ivaiporã", informou a 
Polícia Milita Ambiental.

Sítio Dona Sofi a, foi encontrado morto nesta quarta-feira, dia 20 de 
setembro, de 2017. Segundo informações, moradores perceberam 
que ele não abria a casa e acionaram a Polícia Militar. No local, os 
soldados, Dario e Ivan, juntamente com a enfermeira Juliana e o 
motorista Luiz, constataram que a vítima estava deitada, com a caça 
aberta exibindo os órgãos genitais, mas a princípio, sem marcas 
de violência. Foi acionada a Polícia Civil e fi cou constatado que a 
morte é natural. O Corpo foi liberado para a Funerária que procura 
familiares do falecido. 

Imprudência mata quatro entre Londrina e Tamarana 
Um acidente violento provocou quatro mortes entre Tamarana e 

Londrina, região de Guaravera. A batida foi na tarde de sexta-feira, 
dia 22 de setembro. O Portal Bonde, de Londrina, divulgou detalhes 
informando que imprudência foi a causa. Informou também que um 
motoqueiro foi o causador do acidente envolvendo um caminhão, 
um carro e uma caminhonete, que deixou quatro mulheres mortas. 
O motorista do caminhão, Daniel Aparecido Aguiar, de 23 anos, teve 
ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital em Londrina. As 
informações são da perícia do Instituto de Criminalística de Londrina. 
De acordo com a perícia, três mulheres morreram na hora e outra 
morreu dentro de helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) quando era encaminhada ao hospital. Segundo 
a perícia, as quatro eram de Cambé e seguiam sentido Curitiba. 
Conforme a Polícia Civil, elas foram identifi cadas como Elizete Gomes 
da Silva, 46, Giselda Gomes da Silva, 51, Clair Faustina Santos 
Soares, 56, e, Rossana Regina Freire de Figueiredo, 58. Rossana 
chegou a ser resgatada pelo helicóptero do Samu, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. Segundo a 
perícia, um motoqueiro foi o causador de toda a tragédia. "Segundo 
o motorista da caminhonete, uma moto seguia no mesmo sentido 
(sentido Curitiba) que o veículo Volkswagen Fox com as quatro 
mulheres. A motocicleta ultrapassou o Fox e invadiu a pista contrária 
(sentido Londrina), o caminhão, para desviar da moto, pisou no freio 
e acabou indo para a outra pista. Neste momento, acabou colidindo 
frontalmente com o Fox. E a caminhonete que estava atrás do Fox 
também tentou frear, mas acabou batendo na traseira do carro." O 
motorista da caminhonete, Jean Carlos de Paula, estava com seu neto 
de 10 anos. Os dois não tiveram ferimentos. Além desses veículos, 
havia também uma van, que seguia para Londrina, na mesma pista 
e em frente ao caminhão. "A van também freou para não bater no 
motoqueiro que realizou uma ultrapassagem proibida e o caminhão 
freou para não bater na van. Após o acidente, a moto e a van não 
estavam mais no local." Os corpos foram encaminhados para o 
Instituto Médico-Legal (IML).

Preso por furto de moto em Ortigueira
No boletim da Polícia Militar, divulgado neste dia 18 de setembro, 

segunda-feira, a Polícia Militar de Ortigeuira informou que no dia 16 de 
setembro, um indivíduo conhecido como "Catatau" foi detido acusado 
de furto de motocicleta, na  Av. Paulo Siqueira no Jardim Claudia.   A 
vítima contou que estacionou sua motocicleta, uma   Suzuki/ Intruder 
de cor preta, e foi até um bar, mas quando voltou, o veículo tinha sido 
furtado.  Moradores viram um  indivíduo de camisa xadrez e calça 
amarela saindo com a moto. Patrulhamento foi feito, sendo que na  
Avenida Paulo Siqueira,  próximo ao cemitério, foi avistada a moto 
com o suspeito. Ao tentar fugir, ele bateu na viatura e caiu, sendo 
necessário atendimento médico. O rapaz já havia retirado a placa e 
foi acusado do furto. Antes de ser preso, ele ameaçou o proprietário 
dizendo que seria detido, mas um dia iria sair e que o procuraria 
para promover agressões. O caso foi entregue na Delegacia. A Pm 
ainda informou que o acusado havia sido liberado da delegacia horas 
antes de cometer um novo crime, e que a viatura fi cou com danos 
na barra de direção, sem condições de rodar, até que o conserto 
seja realizado.
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A equipe do futsal feminino de Faxinal: em pé - Manu, Tati, 
Amanda, Camila, e Boi; agachadas - Latícia, Karine, Jessica, 
Marcela e Fernanda. Deu show em União da Vitória, venceram 
São Jorge do Ivaí por 4×2 e já conquistam o direito de participar 
da série A dos Jogos Abertos do Paraná. Esse sucesso é fruto 
de um trabalho de décadas do Marcílio Cesar Vicente, o popular, 
Boi, que nunca deixou o Futsal Masculino de Faxinal morrer, 
agora também assumindo o Futsal Feminino, os resultados 
já apareceram: Futsal Masculino e Feminino, campeões 
da Fase Regional dos Jap’s (Jogos Abertos do Paraná) em 
Kaloré; Futsal Masculino campeão da Fase Regional dos 
Jojup’s (Jogos Abertos da Juventude do Paraná) em Faxinal; 
Futsal Masculino, 4º lugar na fase fi nal do Jojup’s em Ivaiporã 
e credenciado a disputar a série A; Futsal Feminino campeão, 
e Masculino vice, na Fase Regional do Javi’s (Jogos Abertos 
do Vale do Ivaí) em Faxinal, ajudando a cidade a alcançar o 3º 
lugar no geral. Em suma, as duas equipes estão credenciadas 
à Série A dos Jap’s e irão representar mais de 90 municípios da 
região, além de se posicionarem entre as 12 melhores equipes 
do Paraná. Quando a força de vontade de uns se une a um 
apoio da Administração, certamente o sucesso será alcançado. 
Parabéns ao Boi, a atual administração e principalmente aos 
atletas pelas vitórias e títulos.

Futsal masculino e feminino de Faxinal 
estão na Série A dos Jap’s

Segundo o Portal G1, dois tremores de terra foram 
registrados na madrugada de segunda-feira, 18 de setembro, 
em duas cidades do Paraná, segundo dados do Centro de 
Sismologia da Universidade de São Paulo. Apesar dos relatos, 
nenhum atendimento foi registrado entre a noite de domingo, 17 
de setembro e a madrugada de segunda, segundo o Corpo de 
Bombeiros. O primeiro deles, registrado à 0h16, teve 4,5 graus 
de magnitude com o epicentro na cidade de Rio Branco do Sul, 
cerca de 50 quilômetros de Curitiba (o site da USP chegou a 
informar a cidade de Itaperuçu, mas corrigiu a informação por 
volta das 4h45). Dois minutos depois, o segundo abalo, de 
5,1 graus de magnitude atingiu a cidade de São Jerônimo da 
Serra, que fi ca a 337 quilômetros da capital. A profundidade 
do primeiro tremor foi de 52 quilômetros, e a do segundo foi 
de 10 quilômetros.

Rio Branco do Sul e São Jerônimo com 
tremores

Só falta isso!

O corretor Lúcio Funaro afi rmou, em delação premiada, que 
o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, 
redistribuía propina ao presidente Michel Temer (PMDB), “com 
110% de certeza”. De acordo com informações do jornal O Globo, 
em um dos depoimentos prestados no dia 23 de agosto pelo 
delator, há várias citações de casos em que Temer, Cunha e 
outros integrantes do PMDB teriam recebido propina. Funaro 
teria dito ainda que José Yunes, amigo e ex-assessor de 
Temer, levava dinheiro para o presidente por meio da compra 
de imóveis. Na semana passada, o ex-procurador-geral da 
República Rodrigo Janot ofereceu uma denúncia ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra o presidente e outros integrantes 
do partido. Segundo Janot, Temer e os parlamentares da sigla 
teriam participado de um suposto esquema de corrupção na 
Câmara dos Deputados com objetivo de obter vantagens 
indevidas em órgãos da administração pública. A denúncia 
acusa o presidente de ter recebido 31,5 milhões de reais por 
participar do chamado “quadrilhão do PMDB”. Além de Temer, 
são acusados por organização criminosa Eduardo Cunha, 
Henrique Alves, Geddel Vieira Lima, Rodrigo Rocha Loures, 
Eliseu Padilha e Moreira Franco.

Seguindo Funaro Cunha redistribuía propina 
a Temer

Quadrilhão Brasil!

O Prefeito Geroncio Carneiro Rosa, de Rio Branco do Ivaí 
e seu vice João Franco, participaram de uma reunião com a 
ACERBI - Associação Comercial e Empresarial de Rio Branco 
do Ivaí, presidida pelo farmacêutico e bioquímico, Elbe. O 
tema principal foi à busca de uma solução para os transtornos 
que o município tem enfrentado por causa do fechamento 
temporário do Banco do Brasil, após ser alvo de ladrões que 
danifi caram o prédio da instituição. "Nossa equipe e a imprensa 
são testemunhas da luta que estamos travando contra a 
superintendência do Banco para que a agência seja reaberta 
e não sejamos tratados com descaso. Até ameaçamos buscar 
outra instituição fi nanceira, caso o Banco do Brasil, continue 
com esta postura. Também pedimos apoio político e fomos 
ao comando do Banco em Curitiba levar nossa insatisfação, 
mas a solução não tem sido fácil", disse Gerôncio. Também 
participaram do encontro: vereadores; representante da 
Polícia Militar; e da Igreja Assembleia de Deus. - Assessoria 
de imprensa

Reunião cobra a abertura da agência do BB 
em Rio Branco

Prefeito, vice, associação comercial, vereadores 
e demais lideranças reunidas para debater 

os transtornos provocados pelo fechamento 
temporário do Banco do Brasil 

O advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira decidiu na 
sexta-feira (22) deixar a defesa do presidente Michel Temer 
(PMDB) frente à nova denúncia que tramita na Câmara dos 
Deputados. Ele já advogou, no passado, para o operador Lúcio 
Funaro, que em sua delação comprometeu o presidente com 
acusações de corrupção. “Eu permaneço como advogado 
pessoal dele (Temer), mas não posso defendê-lo nesse caso, 
porque já defendi o Funaro. E eu acredito que eticamente 
seja confl itante, uma vez que a delação dele é uma das que 
embasam a denúncia”, afi rmou a VEJA. Mariz disse que 
Michel Temer ainda não defi niu quem será seu advogado em 
relação à acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR), mas que ele se comprometeu a sugerir 
uma lista de nomes ao presidente, da qual deve sair o novo 
defensor. Durante a tramitação da primeira denúncia feita 
pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot, Antonio Mariz fez 
sustentações orais na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) e no plenário da Câmara, proporcionando argumentos 
jurídicos para os parlamentares que estavam decididos a 
defender Temer. Questionado, ele disse que não atuou em 
favor de Lúcio Funaro em nenhum processo específi co, mas 
dando consultoria ao operador no início das investigações 
contra ele, entre 2014 e 2015. Apontado como uma espécie 
de banqueiro informal do PMDB, Funaro foi preso em julho de 
2016 e, em sua colaboração, acusou o presidente de receber 
e intermediar propinas.

Advogado deixa defesa de Temer por 
confl ito ético 

Tão abandonando o barco!

O presidente Michel Temer negou se sentir preocupado 
com as denúncias apresentadas pela Procuradoria Geral da 
República durante evento no Nova York nesta quarta-feira (20). 
O peemedebista defendeu, ainda, que crimes sejam apurados. 
"Eu volto a dizer: estas coisas tem que ser apuradas, e eu 
não me preocupo minimamente com isso", afi rmou Temer em 
entrevista à agência Reuters. "Eu acho que os ilícitos devem ser 
apurados porque, apurados até o seu fi nal, verifi car-se-á quem 
são evidentemente os praticantes de ilícitos e quem não são 
os praticantes ilícitos. Eu acho que a Justiça tem que continuar 
funcionando como funciona no Brasil", afi rmou.

Temer - Não me preocupo minimamente com 
denúncia

Certeza da impunidade! Mas continua hiper 
investigado!
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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

Central Agrícola – A Central Agrícola de Faxi-
nal realizou a 2ª Roda de Viola na AABB em Faxinal, 

visando à confraternização entre clientes, amigos e 
convidados. A Toyota se fez presente com o consultor 

de venda Danilo Bossoni. O evento foi sucesso! 

As irmãs, Adriana e Amanda de Oliveira, 
de níver em Novo Itacolomi. Parabéns!!! 

Aline, de São Paulo felicita a mãe 
Laudinéia em Rosário do Ivaí. Parabéns!! 

Equipe de trabalho do CRAS de Rosário do Ivaí

Luiz Henrique, do Posto Pilar 
de Grandes Rios, com esposa 

Leonice e fi lhos

Nova geração Davantel no Rancho em 
Faxinal

Os grandes santistas, Dino, Clodoaldo e 
Tino, tomando umas no Bar do Hipólito 

em Faxinal
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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.

Churrasco na casa do amigo, vereador Edinho, na Vista 
Alegre. Bom churrasco, cerveja gelada, truco, boa 

conversa e muito boa companhia.
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Movimento pelo Contorno Norte avança
 Econorte está concluindo os projetos

O movimento pela construção do Contorno Norte avançou 
um pouco mais com a reunião de quinta-feira (14), quando 
representantes da concessionária Econorte apresentaram 
o novo traçado do ramal rodoviário e o projeto de um dos 
trechos. É a avaliação do deputado estadual Tercilio Turini, 
que parti cipou do encontro com empresários da Associação 
das Empresas do Parque Industrial de Cambé (AEPIC) e 
representantes das prefeituras de Londrina, Cambé e Rolândia. 
O Contorno Norte deve ter aproximadamente 33 quilômetros 
de extensão, tudo em pista dupla, com diversos viadutos, 
trincheiras e entroncamentos. Vai ligar desde o contorno 
de Ibiporã até a BR 369, na divisa de Cambé com Rolândia, 
passando pela região Norte de Londrina acima do Ribeirão 
Jacuti nga. É uma obra que contribuirá para o desenvolvimento 
regional com integração dos municípios, a abertura de novas 
áreas de expansão e a reti rada do fl uxo de veículos do perímetro 
urbano. A ideia é dividir o Contorno Norte em três segmentos: 
Lote 1 - de Ibiporã até a PR 545, na altura do Aeroporto 14 Bis, 
na Warta, com 11,4 quilômetros; Lote 2 – da PR 545 até a PR 
445, próximo ao chamado trevo da Volvo, com 8,5 KM; e Lote 
3 – da PR 445 até a BR 369, na divisa de Cambé com Rolândia, 
com 13 KM. A Econorte já concluiu todo o projeto do Lote 3 
e deve protocolá-lo no DER nos próximos dias. Os projetos 
dos outros dois lotes estão em execução e o cronograma de 
fi nalização e entrega vai ser anunciado numa próxima reunião 
programada para o dia 29 deste mês. A empresa GETEC 
Engenharia está fazendo os projetos, contratada pela Econorte. 
Representantes do governo do Estado informaram na reunião 
de ontem que R$ 200 milhões já estariam assegurados para 
iniciar a obra do Contorno Norte. Ainda não foi defi nido qual 
o primeiro lote a ser executado. Quando o DER esti ver com 
os três projetos, poderá iniciar a licitação para a obra. “Apesar 
de vermos que a discussão evoluiu, precisamos seguir com o 
movimento e conti nuar cobrando pelo início da obra o mais 
rápido possível. Temos que garanti r a licitação do primeiro 
lote ainda neste ano e incluir recursos para mais um lote no 
orçamento do Estado para 2018. Vamos acompanhar de perto 
todo o andamento para assegurar a construção do Contorno 
Norte”, afi rma Tercilio Turini.

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.

Gallo fala da preocupação com a queda nos repasses 
Na última semana, o prefeito Gallo cancelou publicamente a Expo Faxinal que estava 

agendada para os dias 15,16 e 17 de dezembro, a qual teria como programação, rodeio, 
exposição de produtos e shows de renome nacional, porém, outro formato de festa está 
sendo programado, envolvendo mais a participação da comunidade como uma Festa 
de Rua. A medida foi motivada pela série constante de quedas nos repasses do FPM, 
assim como nos repasses dos convênios referentes à saúde, educação e assistência 
social, que não estão vindo a cerca de 4 meses. Os Ministérios respectivos já sinalizaram 
que este ano não será restituído e ainda para 2018 está previsto uma redução em até 
60% para alguns convênios destas pastas. “Há quatro meses estamos mantendo os 

atendimentos normalmente, porém, os incentivos não estão sendo debitados”, citou o prefeito sobre a necessidade de retirar recursos 
de fonte livre para manter os serviços. Estamos com severas difi culdades, inclusive para manter o básico funcionamento da máquina 
pública, e com “malabarismo” estamos conseguindo honrar a pontualidade quanto aos salários dos servidores, condição que se não 
tomarmos medidas drásticas de contenção de gastos correm o risco de serem prejudicadas. O prefeito Gallo destacou ainda que a 
Confederação Nacional dos Municípios - CNM, emitiu um alerta no qual orienta para manutenção das quedas nos repasses nos meses 
de setembro a dezembro, período que normalmente os repasses são mais expressivos. “Manteremos os serviços, mas vamos procurar 
conter ao máximo os gastos, para podermos honrar pontualmente os salários, o décimo terceiro e nossos fornecedores, é claro que 
necessitaremos da compreensão da população, pois, algumas medidas necessitarão ser tomadas, e nesse momento só manteremos as 
obras referentes a convênios do estado e da união, que possuem recursos específi cos”, fi nalizou o prefeito. - Assessoria de imprensa

Paraná  tem maior número de incêndios dos últimos 12 anos
Vai piorar!

Neste mês foram registrados mil e 282 focos de incêndio em todo o Paraná. É o 
maior número contabilizado em setembro nos últimos 12 anos, segundo dados do Corpo 
de Bombeiros e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O órgão estadual atende 
uma ocorrência a cada 13 minutos, sendo a região de Maringá, no Noroeste do Estado, 
e Curitiba as localidades com maior número de casos. De acordo com a capitã do Corpo 
de Bombeiros, Rafaela Diotalevi, o clima seco e sem chuvas deste mês infl uencia no 
aumento do número de queimadas. A cidade de Maringá, na região Noroeste, registrou 
altos índices porque teve o setembro mais seco dos últimos 17 anos. Mas, segundo o 
Simepar, essa situação pode mudar porque há possibilidade de chuva nas próximas 

semanas. A capitã Rafaela lembra que é preciso atenção redobrada neste período já que, em alguns casos, o fogo é iniciado por 
descuido da própria população. Jogar bitucas de cigarro no mato, acender fogueiras por brincadeira e soltar balões também podem 
ocasionar novos incêndios. O Corpo de Bombeiros do Paraná também procura incentivar as pessoas a ligar imediatamente para o 
telefone 193 assim que presenciarem focos de incêndio. Provocar incêndios em vegetação nativa sem a devida autorização é crime. 
O dono do terreno ou a pessoa responsável pelo manejo do fogo pode sofrer as sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais e 
receber multas que variam de acordo com a área queimada. Já a queimada agrícola é um procedimento comum nesta época do 
ano, utilizada principalmente para a limpeza de áreas que vão ser usadas para o plantio de grãos. Mas, os agricultores precisam de 
autorização e devem seguir as regras estipuladas pelo Instituto Ambiental do Paraná, além das recomendações da Emater.

Apenas dois deputados vão à Câmara e leitura de denúncia é cancelada
Essa é a cara do Congresso! A manchete e a foto dizem tudo! A quadrilha é unida!

A Câmara não conseguiu reunir o mínimo de 51 dos 513 deputados na manhã de 
sexta-feira (22) e, com isso, foi adiada para a semana que vem a leitura em plenário 
da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel 
Temer. Até as 9h30, prazo limite para que o quorum fosse atingido e a reunião fosse 
iniciada, apenas os deputados JHC (PSB-AL) e Celso Jacob (PMDB-RJ) compareceram à 
Câmara. Esse último é obrigado a ir trabalhar como condição para deixar a prisão. Jacob 
foi preso em 6 de junho por decisão da 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), 

que o condenou a sete anos e dois meses de prisão por falsifi cação de documento público e dispensa indevida de licitação em 2002 
para construção de uma creche, quando era prefeito de Três Rios (RJ). Com a falta de deputados na sexta (22) em Brasília, a segunda 
denúncia contra Temer pode começar a tramitar na segunda (25), caso haja quorum, ou na terça (26). O presidente é acusado de 
organização criminosa o obstrução da Justiça.Após ser lida em plenário ela é despachada para a Comissão de Constituição e Justiça, 
para parecer. No mesmo dia Temer é notifi cado e tem prazo de dez sessões para apresentar sua defesa. Após a decisão da CCJ, 
o caso segue para o plenário. Para que o Supremo Tribunal Federal seja autorizado a analisar a denúncia, é preciso o voto de pelo 
menos 342 dos 513 deputados. Na primeira denúncia, a Câmara sustou a tramitação do caso com o voto de 263 deputados. Outros 
227 foram favoráveis à investigação. Com informações da Folhapress.

 Faxinal recebe recursos do Governo
O deputado estadual Reichembach, governador Beto Richa e o prefeito de Faxinal, 

Ylson Gallo, no Palácio Iguaçu, durante entrega de recursos para obras, coleta de 
lixo e aquisição de equipamentos para Faxinal. O Prefeito não tem medido esforços 
na busca de recursos, bem como na frente de trabalho, que se estende por todo o 
município. A foto é de Laísa Brigantini, da Assessoria de Comunicação do Deputado 
Estadual Reichembach. 

 Assessoria de Imprensa

Na manhã de segunda-feira dia 18 de setembro, a 
equipe do NASF iniciou o Grupo Emagrecendo Feliz. O 
importante encontro aconteceu no salão multi-uso e foram 
abordados os seguintes temas: Alimentação Saudável; 
Amor Próprio; Setembro Amarelo, e ainda lançamento 
do grupo de emagrecimento, "Emagrecendo Feliz", com 
um grupo de pessoas, aonde o desafi o será perder peso, 
mas de forma saudável, o encontro vai acontecer a cada 
15 dias com pesagem dos participantes. – Assessoria 
de imprensa

NASF inicia Emagrecendo Feliz em Rio 
Branco
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A Emater-PR e a Embrapa Soja, de Londrina, comprovam 
que é possível reduzir o uso de agrotóxicos nas lavouras de soja. 
Técnicos vêm acompanhando as lavouras, por meio de unidades 
demonstrativas, onde adotaram técnicas de Manejo Integrado 
de Pragas e Doenças. Os resultados foram apresentados na 
terça-feira num evento em Londrina. Conforme os resultados, 
fi cou constatada uma redução de 45% na aplicação de fungicidas 
na safra 2016/17. O encontro também marcou o início de um 
treinamento para cerca de 130 extensionistas da Emater. 
Durante a pesquisa, também foi constatada a prorrogação 
da primeira aplicação de inseticida, aos 70 dias, enquanto 
que na safra anterior havia sido aos 66 dias. De acordo com 
o extensionista Jorge Gheller, a Emater utiliza o modelo de 
coletor de esporos, com objetivo de detectar a chegada do 
fungo à lavoura, e orientar o produtor sobre a necessidade ou 
não de realizar a aplicação de fungicida. Enquanto a média de 
aplicação no Paraná foi de 2,4 pulverizações na safra 2016-17, 
nas propriedades assistidas, a média foi 1,5 pulverizações e sem 
diferença de produtividade. Esses resultados são decorrentes 
de acompanhamento feito em 163 Unidades de Referência, em 
propriedades rurais de 75 municípios assistidos pela Emater, 
no Paraná.

e a
Mães extraordinárias

O jovem andava pela rua quando deparou com um homem 
caído. Inexperiente, mas com enorme coração, chamou um táxi, 
colocou nele o homem e pediu para rumar ao Hospital. Ao chegar lá, 
descobriu que não tinha dinheiro para pagar a corrida. O taxista lhe 
disse: "Quem é este homem que você vem trazendo ao hospital?"

- Não sei, respondeu o moço. Encontrei-o caído na rua e pensei 
em dar socorro.

- Bom, respondeu o profi ssional, se você pode ajudar a quem 
não conhece, eu também posso. A corrida fi ca por minha conta.

O homem, ainda inconsciente, foi colocado em uma maca. Mas 
aí, os problemas começaram. O moço não sabia o nome dele, nem 
endereço, nem se tinha plano de saúde. Nada. Afi nal, como disse à 
recepcionista, eu não mexi nos bolsos dele. Só pensei em socorrer.

- Bom, se ele não é seu parente, não é seu conhecido, quem vai 
se responsabilizar pelos custos do atendimento que for necessário?

- Não sei, falou o rapaz. Eu não tenho condições. Só sei que 
ele precisa de atendimento. Não pode fi car aí, sem que ninguém o 
socorra.

A questão era simples, segundo a moça. Ele devia depositar 
um valor em caução e o restante poderia ser ajustado, mais 
tarde. Enquanto tentava explicar que não tinha dinheiro, e quase 
suplicava para que o seu socorrido fosse atendido, um médico 
adentrou o Hospital. Fale com ele, disse a atendente. É o Diretor. 
Se ele autorizar... E assim foi. Ciente do que estava acontecendo, 
o médico, de imediato, diligenciou para que o homem adentrasse 
o Hospital e passasse a receber atendimento. Na sequência, pediu 
ao jovem que fosse ao seu escritório. Quando o jovem entrou na 
sala, encantou-se com um quadro, em tamanho natural, de uma 
senhora, de olhos expressivos, belíssima.

- Quem é? – Perguntou.
O Diretor, sentando-se, contou: Minha mãe. Ela era uma mulher 

pobre. Lavando e passando roupa, conseguiu que eu me tornasse 
médico. Ela já morreu. Mas conseguiu o seu propósito: formei-me 
em Medicina e como vê, hoje sou o Diretor Geral deste grande 
Hospital. Quem diria. O pobre fi lho de uma lavadeira. Mas essa 
mulher extraordinária, não somente conseguiu que eu alcançasse o 
diploma. Ela me deu lições de sabedoria e de vida. No dia em que 
me formei, ela me recomendou: “Filho, faça o bem quanto possa. 
Use o seu saber, como médico, para salvar vidas.” Por isso, meu 
jovem, quem chega neste Hospital, é atendido, como está sendo 
aquele homem que você recolheu na rua. Depois veremos se ele 
tem ou não dinheiro para pagar.  Em memória de minha mãe, dessa 
mulher excepcional que tanto trabalhou para que eu me tornasse 
médico, jamais deixarei que alguém morra à porta do meu Hospital. 
Atendo e atenderei sempre, da melhor forma possível, pagantes 
e não pagantes. Não poderia deixar de atender a um pedido de 
minha mãe.

Toda mãe é uma educadora. Algumas lecionam matérias para 
o dia a dia dos seus fi lhos. Ensinam a se portar, encaminham o 
fi lho para a escola, alimentam-no. Outras, e são essas as mães 
extraordinárias, renunciam a tudo pelo bem dos seus rebentos. 
Transmitem lições para a vida imperecível. Não pensam somente 
no bem-estar físico dos fi lhos. Vão além. Trabalham e estabelecem 
lições para a vida do Espírito. Elas desejam que seus fi lhos sejam 
felizes agora, no hoje, na Terra, e no Além, quando abandonarem 
o casulo carnal. Essas mães... Essas mães são mesmo 
extraordinárias.

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

Governo estuda acabar com o horário de verão
O governo estuda acabar com o horário de verão. O assunto 

está em avaliação na Casa Civil e caberá ao presidente Michel 
Temer bater o martelo. A intenção da equipe envolvida nas 
discussões é decidir sobre o tema nas próximas semanas, já 
que o próximo período de vigência do horário diferenciado está 
previsto para começar em outubro até fevereiro. O horário de 
verão foi criado com o objetivo de economizar energia elétrica 
durante o período em que está em vigor. Um estudo do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e do Ministério de Minas 
e Energia concluiu, no entanto, que essa política pública traz 
efeitos próximos à neutralidade com relação à economia 
de energia elétrica. Ou seja, o principal objetivo da medida, 
economizar eletricidade, não é mais atingido. Foi a partir daí que 
o assunto passou a ser analisado por outros entes do governo. 
A avaliação é de que o período em que a maior parte do país 
adianta o relógio em uma hora já faz parte dos costumes e da 
cultura do brasileiro. Por isso, a decisão que vier a ser tomada 
levará em conta também esses aspectos, além da capacidade 
de economizar energia. Entre os técnicos que defendem a 
medida dentro do governo, o argumento é de que o horário pode 
ser positivo para setores como comércio e turismo, apesar do 
pouco impacto na economia de energia. Isso porque as pessoas 
têm mais uma hora para consumir, o que seria benéfi co para 

empresas desses setores econômicos. A Casa Civil informou 
que foi criado um grupo de trabalho especialmente dedicado a 
analisar a efi cácia do horário de verão, após a conclusão dos 
estudos técnicos. Disse ainda que uma decisão deve sair “em 
breve”, mas não deu prazo. A decisão cabe apenas ao Poder 
Executivo, ou seja, não precisa passar pelo Congresso Nacional. 
As discussões sobre o horário de verão ganharam força no 
governo após um estudo do ONS e do ministério constatar 
que a “adoção desta política pública atualmente traz resultados 
próximos à neutralidade para o consumidor brasileiro de energia 
elétrica, tanto em relação à economia de energia, quanto para a 
redução da demanda máxima do sistema”. O estudo atribui esse 
resultado à “mudanças no perfi l” da sociedade e na “composição 
da carga”, que vem sendo observado nos últimos anos. No 
passado, quando o horário era mais efi ciente, as pessoas e 
empresas eram estimuladas a encerrarem suas atividades 
do dia com a luz do sol ainda presente, evitando que muitos 
equipamentos estivessem ainda ligados quando acionada a 
iluminação noturna. A mudança do perfi l do brasileiro, no entanto, 
mudou as características do consumo. Muita gente deixou de 
ter um horário tradicional de trabalho, chegando em casa já à 
noite. Além disso, principalmente durante as tardes de verão, o 
uso de equipamentos, como o ar condicionado, foi intensifi cado.

Jean Wyllys chama decisão sobre cura gay de 
aberração jurídica

O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) defi niu como 
aberração jurídica a decisão do juiz federal da 14ª Vara do 
Distrito Federal Waldemar Cláudio de Carvalho que concedeu 
liminar abrindo brecha para que psicólogos ofereçam a terapia 
de reversão sexual. Conhecida como cura gay, o tratamento 
é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999 e 
já foi alvo de embate entre os parlamentares ligados à defesa 
dos Direitos Humanos e a bancada evangélica no Congresso 
Nacional. Wyllys avisou que vai promover uma mobilização no 
Parlamento e se aliar ao Conselho Federal de Psicologia para 
recorrer da decisão do juiz federal. "É uma aberração jurídica, 
como outras que acontecem no País. Como é que o Judiciário 

se presta a isso? O Judiciário não está agindo de acordo com 
a Constituição", comentou. A decisão do juiz federal atende a 
pedido da psicóloga Rozângela Alves Justino, em processo 
aberto contra o colegiado, que aplicou uma censura à profi ssional 
por oferecer a terapia aos seus pacientes. Segundo Rozângela e 
outros psicólogos que apóiam a prática, a resolução do conselho 
restringia a liberdade científi ca. "Em nome de que ciência ela 
está falando? É uma loucura o que a gente está vivendo", 
acrescentou o deputado. Wyllys observou que a psicóloga que 
encabeça a ação é ligada à bancada evangélica e acredita que 
o preconceito norteou a decisão judicial. "Eles (da bancada 
evangélica) estão apelando ao Judiciário", concluiu.

Estudos mostram que é possível reduzir 
agrotóxicosAdeus ao amigo Helião, 

especial e querido

O amigo Helião (Hélio Roberto Miranda) é uma 
dessas pessoas “sui generis” que passam pela vida da 
gente. Helião era conhecido por todos, estava sempre 
em uma roda de amigos, que de certa forma, eram 
sua família. Perdeu o pai a muito tempo e a mãe a 
pouco tempo. Não era uma pessoa comum, mas sim, 
especial. Quantas vezes apenas assentíamos em suas 
dissertações, por não entender seu dialeto, como se só 
ele fosse capaz de compreender a si mesmo. Na minha 
frente, santista, na do Sabiá, palmeirense. Viveu só, 
mas acompanhado do seu sempre, irmão, amigo, 
Rovilson, que sempre lhe deu a atenção merecida. 
Viveu a vida sem prejudicar ou maltratar ninguém, 
e quem vive assim merece um bom lugar, uma boa 
recompensa. Talvez tenhamos falhado contigo, meu 
amigo santista, mas os desígnios de Deus são próprios 
Dele e devemos aceitá-los. Talvez já estivesse no tempo 
de se encontrar com seu pai e sua mãezinha que tanto 
cuidou de ti. Lá, certamente não ficará mais sozinho. 
Vá em paz amigo! Bom descanso!
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

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.

Raquel Dodge toma posse e diz que povo não tolera corrupção
Temos que temer! Meu medo é que era a segunda da lista!

Em cerimônia curta e sóbria, Raquel Dodge foi empossada como nova procuradora-geral da República. Em sua fala, Dodge disse “estar 
diante de uma enorme tarefa e que pretende repetir seus antecessores na certeza de que o Brasil seguirá em frente, porque o povo mantém 
a esperança em um país melhor, interessa-se pelo destino da nação, acompanha investigações e julgamentos, não tolera a corrupção 
e não só espera, mas também cobra resultados”. No entanto, a nova procuradora optou por não fazer menções à Operação Lava Jato, 
sob a qual passa a ter infl uência no cargo. Raquel Dodge ressaltou o ganho de atribuições e relevância do Ministério Público nas últimas 
décadas, classifi cando como função do órgão: promover justiça; defender a democracia; zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente; 
assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Primeira mulher a comandar 
o MPF, Dodge foi nomeada pelo presidente Michel Temer (PMDB) a partir da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR), na qual fi cou em segundo lugar.

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FAXINAL
Órgão de controle social sem fi ns lucrativos  – Reconhecido
Em 27/08/15 – Cnpj 23.272.949/0001-46
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O observatório social  de Faxinal, atendendo as disposições 

estatutárias convoca os associados para Assembléia Geral Ordinária 
a ser realizada no dia 05/10/2017, às 20:00 horas no Auditório do 
Sindicato Rural de Faxinal, sito à Rua Iany de Oliveira Munhoz, 1526.

Pauta do Dia:
I  - Formação de chapa (s) do conselho diretor  para o próximo  

exercício.
II - Eleição do conselho diretor.
Nota: Não havendo número legal de associados na hora    

acima, a Assembléia será realizada uma hora após com qualquer 
número de presentes.

Faxinal, 18 de setembro de 2016.
Fabio Fernando Faria Tome

Presidente do OSF

$Ó NEGÓCIO$ 
COMPRA E VENDA

- VENDO:
Um Onix 2015; branco; único dono; com 45 mil Km.
Fone – 43 – 99952-2659
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      GRANDES RIOS
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SETEMBRO AZUL
Por Ernesto Siqueira de Rosário do Ivaí 

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

No dia  26 de setembro 
comemora-se o “DIA NACIONAL 
DO SURDO”. A data foi escolhida 
em homenagem ao INES – Insti tuto 
Nacional de Educação de Surdos, sob 
a inspiração do francês E. Huet, que 
apresentou o projeto ao Imperador 
D. Pedro II, o qual acolheu e em 
1857 e efeti vou pela Lei imperial nº 
639. Na anti guidade, Roma e Grécia 
principalmente, as pessoas com 
necessidades especiais eram jogadas 
no mar ou em precipícios. No Brasil, 

"Setembro Azul", comemora-se o Dia 
Nacional do Surdo"

ao menos 13 etnias indígenas prati cam o infanti cídio até os dias de hoje.   Durante 
a Segunda Guerra Mundial os nazistas marcaram os portadores de quaisquer 
necessidades especiais com uma fi ta azul. Os surdos, em lembrança a opressão, 
usam o azul como bandeira do movimento. É sabido que o Azul Turquesa, além de 
ser uma cor vibrante é apropriado para esses indivíduos que a travessia da história 
sempre foi repleta de obstáculos, porém todos superados por esses batalhadores, 
determinados e oti mistas guerreiros. Guerreiros para eles não signifi ca empunhar 
armas, mas uma boa e brilhante ideia na cabeça e bons projetos nas mãos.  É pacífi co 
afi rmar que existem surdos com tí tulo de professor, interprete, tradutor, bem como 
os que conquistaram o diploma de mestrado, doutorado e inclusive altos cargo na 
vida pública. Nesta esteira, se fi zermos um estudo mais deti do, vamos descobrir 
que a surdez não escolhe raça, classe ou credo. Exemplo disso podemos citar o 
ex presidente americano Bill Clinton, a triz Lodie Foster, Holly Hunter, a belíssima 
brasileira Brenda Costa, que nasceu surda, o que não a impediu de tornar-se 
uma modelo de fama internacional. Outro exemplo é a americana Helem Keller, 
que inspirou o mundo com seu exemplo de superação. Era professora, escritora 
e conferencista. Possuidora de uma retórica invejável, não poupava críti cas às 
autoridades. Em vida e mesmo depois de sua morte teve homenagens em vários 
países, inclusive no Brasil, no Bairro de Vila Mariana – São Paulo. Em 1994, em uma 
convenção na Espanha, foi elaborada a “Declaração de Salamanca”, onde conti nha 
o compromisso dos países parti cipantes em darem atenção a educação inclusiva. 
No Brasil, embora desde 1988 o acesso a educação seja dispositi vo consti tucional, 
C.F. Art. 205, somente em 2002, foi reconhecido LIBRAS como Língua Brasileira de 
Sinais. Porém não bastam leis feitas à sombra de gabinetes, é preciso um efeti vo 
empenho de Secretarias e Núcleos Regionais da Educação, no senti do de contabilizar 
as reais necessidades de professores, interpretes e tradutores. A solução seria 
inserir LIBRAS na grade disciplinar de formação de professores e pedagogos, pois 
assim, não haveria a necessidade desses profi ssionais procurarem por conta própria 
insti tuições que ofereçam esses cursos. A exemplo disso, na cidade de Rosário do 
Ivaí, onde estão sendo desenvolvidos três cursos presencias de Educação Especial, 
50% desses alunos estão fazendo LIBRAS. Agradecendo a óti ma acolhida que ti ve 
ao visitar uma comunidade de surdos, é com entusiasmo que falo: - Salve 26 de 
setembro de céu azul.
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CONTATO
(43) 3461-1608 / 9979-5870

1) Casa Alvenaria, três dormitórios, 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1101, R$ 
700,00 mensais  
2) Casa mista, dois dormitórios, 
Rua Candido Portinari 898, R$ 
450,00 mensais  
3) Casa Alvenaria, dois dormitórios, 
Alameda Projetada 26, Acesso pela 
Rua dos Dominicanos R$ 700,00 
mensais  
4) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (seis casas 
disponíveis) 
5) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Jose Kotlinski, 286 Jd Garcia, 
R$ 450,00 mensais  
6) Casa de madeira, 2 dormitórios, 
Av. Brasil 2.254, R$ 380,00 mensais  
7) Casa Alvenaria, 3 dormitórios, 
Rua Eugenio Bastiani 2071, R$ 
800,00 mensais  
8) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Residencial do Lago, R$ 450,00 
mensais  
9) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro de 
Melo 539, Residencial Casavechia, 
R$ 500,00 mensais  
10) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 58, R$ 400,00 mensais  
11) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Jose Camargo 76, 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 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00 
2. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis) 
3. Terreno 200m² Rua Presbítero 
Joaquim Loureiro de Melo, 
Residencial Casavechia R$ 
60.000,00 
4. Terreno 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
5. Terreno 313m², Residencial 
Vale Verde, R$ 60.000,00 
6. Terreno 252m² Residencial Bela 
Casa, R$ 80.000,00 
7. Terreno 420m² Rua Ponta 
Grossa, R$ 60.000,00  
8. Terreno 600m², Rua Yani de 
Oliveira Munhoz esquina com Rua 
Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00 
(dois lotes Disponíveis)  
9. Casa Alvenaria, Acesso da Rua 
dos Dominicanos, R$ 240.000,00 
10. Casa Alvenaria, Rua Jose 
Kotlinski, Jd Garcia R$ 110.000,00 
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
-Terreno 15x30 450m² Jardim Nova Faxinal. 

R$80.000,00. 

- Terreno  12x35 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. 

- Terreno 15x30 450m² Centro. Consulte 

Valor. 

-Terreno 10x21 210m². Jd. Maria Mãe da 

Unidade. Consulte Valor.

-Terreno de 15,50X22 341m² Rua 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 226,63 alq., 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: Valor 

R$100.000,00. 

- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: Valor 

R$150.000,00. 

-Casa Alvenaria Centro: 02 quartos, sal, 

cozinha, wc social, garagem coberta e 

lavanderia coberta. Terreno 14x60 840m². 

Consulte Valor.  

-Casa Alvenaria Centro: 03 quartos (01 

suíte). Terreno 15x40 600m². Consulte 

valor. 

-Casa Alvenaria Jd. Casavechia: 02 

quartos. Valor R$130.000,00.

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 de Laje 

ou forro PVC.  

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. 

Valor R$215.000,00. 

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. 

Valor R$120.000,00

-Casa Centro – 02 quartos. Valor 

R$400,00 mensal. 

-Casa Jardim São Pedro – 02 quartos. 

Valor R$430,00 mensal. 

-Casa Conj. Francisco Fink – 03 quartos. 

Valor R$430,00 mensal. 

-Casa Centro – 02 quartos. Valor 

R$490,00 mensal. 

-Apartamento Centro – 03 quartos. Edifício 

Maria Olinda. Consulte Valor. 

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte). 

Valor R$900,00 mensal. 

-Sala Comercial – Centro: com wc. Valor 

R$937,00 mensal. 

-Sala Comercial – Centro: com wc. Valor 

R$650,00 mensal. 

- Casa centro - 02 quartos. Valor R$500,00 

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."

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

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

CASAS MAUÁ DA SERRA


