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Vereadores Faxinal
MARCILIO CEZAR VICENTE 

Em pronunciamento durante a 23ª ordinária, de 25 de setembro, o presidente 
da Casa, Marcilio Cezar Vicente, comentou sobre o motivo pelo qual houve o 
cancelamento da sessão ordinária que deveria ocorrer no dia 18 de setembro. Os 
fatos se deram em torno da volta do então vereador licenciado, Paulo Vitor Portela, 
cuja vaga estava sendo ocupada pelo suplente Jair Pinto Siqueira. Segundo 
Marcilio, o retorno de Paulinho ao cargo somente poderia ocorrer após alguns 

trâmites legais. O vereador licenciado deveria protocolar, na secretaria da Casa de Leis, um pedido de 
retorno ao Legislativo. Após o deferimento da presidência, o vereador suplente, que ocupava a vaga, 
deveria dar ciência por escrito, devolvendo a cadeira ao titular. Mas, até o dia de realização da reunião, 
esta última etapa ainda não havia acontecido. "Em 12 de setembro, o Paulinho requereu a retomada 
do seu mandato e o pedido foi deferido no mesmo dia. Emitimos ofício para notifi car o Jairzinho; 
mas, até o dia 18 de setembro - no qual ocorreria a reunião -, o mesmo ainda não havia assinado o 
documento, manifestando a sua ciência. Isso só ocorreu em 19 de setembro", explica. Além desses 
fatos, o presidente Marcílio e a vice-presidente, Marcela Carvalho Rodrigues, estavam em viagem e 
não chegariam a tempo da reunião. Por estarem ausentes justamente em uma situação de imbróglio 
jurídico – termo que indica confusão em termos legais –, a assessoria jurídica do Poder Legislativo 
orientou a presidência a cancelar a sessão ordinária do dia 18 de setembro. Dessa maneira, o vereador 
titular somente reassumiria a vaga após o efetivo cumprimento de todos os trâmites legais.

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Com a Indicação nº 043/2017, solicita que o Executivo possibilite a implantação 

de projetos que incentivem o esporte infantil. Como exemplo, a vereadora cita 
o "Piá Bom de Bola", do qual poderiam participar os alunos que obtiverem 
notas escolares na média. Também requer a disponibilização de uma geladeira 
específi ca para armazenamento de vacinas, com uma rede de frios adequada e 
segura. Solicita que a Secretaria Municipal de Saúde verifi que a possibilidade de 

disponibilizar um médico pediatra para atender em Unidades Básicas de Saúde (UBS's) como a da 
Vila Nova e dos a Três Conjuntos. Também que o Executivo verifi que a possibilidade de reajustar os 
salários do cargo de técnico de enfermagem. Ela explica que é preciso equiparar, pois, atualmente, 
os vencimentos dos funcionários antigos são menores do que os valores recebidos pelos novos 
servidores, que foram contratados no último concurso. Ainda requer que seja concedido percentual de 
insalubridade de 40% aos funcionários da Saúde, conforme Norma Regulamentadora 15 (NR15) - nº 
14 e nº 15. A vereadora também é autora do Projeto de Lei (PL) n° 041/2017, que estabelece normas 
para a transmissão, via rádio web e vídeo ao vivo, das sessões ordinárias do Legislativo. A matéria foi 
aprovada em segunda e última votação no dia 25 de setembro.

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Com o Requerimento nº 093/2017, solicita ao Poder Legislativo que seja 

marcado o dia e local para a realização da primeira reunião do Programa Câmara 
Itinerante. Também requer que a presidência da Casa de Leis convoque uma 
reunião com todos os vereadores e proprietários de farmácias do município para 
tratar de assuntos relacionados aos plantões e ao funcionamento das farmácias 
em 24 horas. Já com o Requerimento nº 092/2017, pede que o Executivo informe 

o cronograma de funcionamento do Centro Municipal de Educação (CMEI) Infantil Maria Zenilda 
Ribeiro. Ele diz que o atendimento no referido CMEI deve iniciar logo, pois, atualmente, há um acúmulo 
de alunos no CMEI do Jardim Nossa Senhora de Fátima e, por esse motivo, crianças precisam ser 
matriculadas em centros de educação que fi cam distantes de suas residências.  Com a Indicação nº 
041/2017, solicita que o Executivo possibilite reparos nos serviços de telefone do Samu. Conforme 
ele, estão ocorrendo oscilações e, quando a população necessita, o telefone não está funcionando. 
Requer também a disponibilização de um veículo para transportar os agentes de endemias em 
localidades mais distantes. Pede que haja a recuperação da ponte das Três Barras, próximo à 
propriedade do Recanto das Palmeiras. Também que seja realizado o entupimento da fossa asséptica 
da Escola Municipal Rural Marechal Rondon, pois a rede de esgoto já foi viabilizada para o local e 
fossa existente, por estar aberta, oferece perigo de desmoronamento. Pede, ainda, que o Executivo 
busque explicações das empresas de transporte de passageiros intermunicipais que passam por 
Faxinal, pois os horários de transporte foram excluídos, prejudicando o atendimento à população. 
O vereador também é  autor do Projeto de Lei (PL) n° 044/2017, que determina procedimentos e 
medidas de proteção aos casos de violência contra os profi ssionais da educação. A matéria passou 
por segunda e última aprovação no dia 25 de setembro.
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LINGUA DE FOGO
Na Terra do Saque, a coisa ta amargando pra 

tiurma dos inconformados. É roça!
Terra do Boi, a cumadi disse que o cumpadi não 

manda mais, agora é ela quem dá as cartas. Será?
Terra da Madeira, um cidadão bem informado 

disse que é preciso segurança pra que o BB volte a 
funcionar. É vero!

A moça de branco que vinha de longe crescer os 
olhos nos meninos da farda, descuidou do soldado 
dela, agora está perdendo pra outra cumadi. Se 
viesse com o objetivo de trabaiá bonitinho, isso não 
acontecia. Agora o buque de fl ores vai pra outra 
dama. Com vinho!!

O touro cuida do pasto dos outros enquanto isso 
a vaca pula a cerca com a boiada. Hhuuuii! Essa 
dueu! Com saquê!

Quem será o funcionário que tava torcendo pro 
asfalto de Faxinalzinho não sair? Perdeu prayboi!

Tem lulu que volta, mas continua veiaquinho. 
Parece os de Brasília, ruins, mas duro de pegar. 
Mas essa volta não é de graça!

Dizem as más línguas, que na Terra da Ave que 
Canta tem um Reality Show. As cumadis tão, que 
tão!

A patroa falou que a batata vai assar e o bambu 
vai ser na nuca! Já tá!

Na Terra do Café, nobre edil porta de padaria, 
se achando autoridade máxima, bebeu além da 
conta, e para não apanhar do povo, foi socorrido e 
depois de tudo resolvido, partiu pra cima de fi lho de 

ex-valeti. Eta fuminho bão!
De um cidadão indignado, mas consciente! - 

Dizem que na Terra da Uva tem uns luluzinhos que só 
ferram o município. Eram inimigos e agora se uniram 
pra voltarem a mamar nas tetas do povo. Ora, é só 
votar contra na outra eleição ou vocês querem voltar 
para trás. Cobra só se mata cortando a cabeça. O 
saquê só é amargo para aqueles que não são bons 
cidadãos e não trabalham! Eta fuminho bão!

Teve cornitude na casa e dizem que acumadi 
foi informada pelo zap zap. É a tar da cornitude 
zapiana!

Na quebra gaio as cumadis se pegaram e uma 
quase arrancou o dedo da outra. Será a cornitude 
dediana?

Tem cumadi do gado mostrando os quitutis no 
Face, tão dizendo que parece até a jandirinha. Cade 
o endereço?

Tem dono de Lava Jato que ta esperando a 
pintura por dentro da casa, que o funcionário puxa 
saco prometeu fazer pra pagar os R$ 300,00. Tamo 
esperando!

Cidadão de distrito da Terra do Café, traça 
cadela e égua da Terra da Uva. É a zoofi lia na vida 
real. A se o jumento te pega!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com

Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não 
refl etindo, necessariamente, a opinião do Jornal.
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 02/10 a 08/10

43% declaram apoio à intervenção militar temporária no Brasil
Se for pra colocar os ladrões na cadeia. Porque não?

Um levantamento online realizado pela Paraná Pesquisas 
apontou que 43% das 2.540 pessoas entrevistadas apoiariam 
uma intervenção militar temporária no Brasil. A proporção dos que 
são contra ainda é maior, de 51%; e outros 5,3% não sabiam ou 
não quiseram opinar. O instituto apresentou recortes da pesquisa: 
entre os homens, 43% seriam a favor de uma intervenção, e 
52,6% seriam contra; entre as mulheres, são 41% a favor e 
52% contra, mas com mais proporção entre quem não sabia 
ou não quis opinar. O apoio à intervenção militar é maior entre 
jovens, de 16 a 24 anos (o índice de favoráveis nessa faixa foi 
de 46%), e menor entre idosos de mais de 60, que viveram o 

período (só 37% dos entrevistados apoiariam a intervenção, e 
56% são contra). A defesa também diminui conforme aumenta 
a escolaridade: entre os que têm até o ensino fundamental 
completo, 44% foram a favor de uma intervenção; para quem 
tem ensino superior, essa proporção cai para 38,9%. No recorte 
por região, o apoio a uma intervenção militar temporária foi 
maior no Norte e no Centro-Oeste, de 44,8%, e menor na 
região Sul, com 41% dos entrevistados a favor. Os resultados 
têm uma margem de erro estimada de 2%. O questionário foi 
respondido entre os dias 25 e 28 de setembro.

Base já admite fatiar denúncia na Câmara
Aliados de Michel Temer admitem o desmembramento da 

segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 
o presidente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara. Embora a tendência ainda seja de tramitação conjunta 
das acusações contra Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa 
Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), ganha 
força na Casa a avaliação de que a denúncia merece análise 
em separado. “Se houver condição regimental de separar, sou 
a favor”, disse o vice-líder do PMDB, Carlos Marun (MS). Aliado 
de Temer na CCJ, o deputado Fausto Pinato (PP-SP) afi rmou 
que não leu o conteúdo completo da denúncia, mas considerou 
que, inicialmente, ela deve ser separada. “Por segurança jurídica, 
não se pode colocar ministros no mesmo patamar do presidente 
da República. Será que todos praticaram a mesma conduta?”, 

disse Pinato. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco 
(PMDB-MG), vinha defendendo o fatiamento, mas agora diz 
ter dúvidas. “Tomarei essa decisão (sobre a tramitação) após 
terminar um estudo que estou elaborando com a assessoria da 
CCJ.”  O fatiamento da denúncia é defendido pelo Centrão, (bloco 
formado por deputados do PP, PR, PSD, PTB, Solidariedade e 
PRB) e pela oposição. “O mais correto é a Câmara processar 
separadamente porque as consequências são diferentes. No 
caso do presidente, ele é automaticamente afastado. No caso 
dos ministros, não há uma previsão na Constituição”, disse o 
deputado Alessandro Molon (Rede-RJ). Se juntarem forças, 
Centrão e oposição teriam mais da metade dos 66 titulares da 
comissão, o que poderia atrapalhar os interesses do Planalto.

Governo decide manter horário de verão
O Ministério de Minas e Energia informou que vai manter o 

horário de verão neste ano. O horário de verão começa dia 15 
de outubro e vai até fevereiro de 2018. O assunto foi discutido 
ontem em reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do 
Jaburu.  O fi m do horário de verão estava em estudo na Casa 
Civil, que criou um grupo de trabalho para avaliar a efi cácia 
da medida. O assunto passou a ser discutido após estudo do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e do Ministério 
de Minas e Energia concluir que essa política pública traz 
efeitos próximos à neutralidade com relação à economia de 
energia elétrica. O horário de verão foi criado com o objetivo 
de economizar energia elétrica durante o período em que 
está em vigor. Os estudos conduzidos pelo ONS revelaram 

que esse objetivo não é mais atingido. Foi a partir daí que o 
assunto passou a ser analisado por outros entes do governo. 
O programa foi instituído pela primeira vez no Brasil no verão 
de 1931/1932 e vem sendo adotado continuadamente desde 
1985. Segundo dados do governo, a economia com o última 
edição do horário (entre outubro de 2016 e fevereiro) foi de 
R$ 159,5 milhões. Esse valor, considerado baixo pelo setor 
elétrico, é decorrente da redução do uso de usinas térmicas 
para complementar a demanda por energia. Com o horário de 
verão, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
devem adiantar o relógio em uma hora a partir do dia 15 de 
outubro até fevereiro de 2018.

Palocci comparar PT a seita e atacar Lula
O ex-ministro Antonio Palocci, homem forte dos governos 

do PT e fundador do partido, enviou na terça-feira, 26, à 
senadora Gleisi Hoffmann, presidente da legenda, uma carta 
na qual oferece sua desfi liação e faz um duro relato pessoal, 
em tom emotivo, sobre o acúmulo de eventos de corrupção 
nos governos, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em 
pouco mais de três páginas, Palocci provoca o que foi descrito 
por um alto dirigente petista como uma hecatombe, ao dizer que 
viu Lula se dissociar do menino retirante e sucumbir ao pior da 
política. Ele conta detalhes sobre suposto pedido de propinas 
à Odebrecht na biblioteca do Palácio da Alvorada, compara o 
PT a uma seita submetida à autoproclamação do homem mais 
honesto do País e sugere que o ex-presidente tenta transferir 
a responsabilidade por ilegalidades à ex-primeira-dama Marisa 
Letícia, morta em fevereiro. O ex-ministro diz ainda que Dilma 
destruiu programas sociais e a economia, e afi rma que o PT 
precisa fazer um acordo de leniência se quiser se reconstruir. 
Ao fi nal, Palocci coloca nas mãos de Gleisi a decisão sobre sua 

desfi liação do partido. Na semana passada, o PT de Ribeirão 
Preto, pressionado pela Direção Nacional, abriu o processo de 
expulsão de Palocci. Na sexta-feira, 22, o órgão máximo do 
partido decidiu suspendê-lo provisoriamente por 60 dias. Na 
carta, Palocci acusa o PT de só punir quem ataca o partido e 
seu líder máximo e de ignorar denúncias de corrupção. Nesta 
terça-feira (26), Palocci completou exatamente um ano de cadeia, 
em Curitiba, onde está preso preventivamente na Operação 
Lava Jato. No texto ele confi rma que negocia um acordo de 
delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF). 
Segundo a assessoria do ex-presidente, Palocci voltou a dizer 
mentiras contra Lula com o objetivo de fechar uma colaboração. 
Gleisi respondeu com uma nota dura, na qual também acusa o 
ex-ministro de mentir para se livrar da condenação de 12 anos 
e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. “Política e moralmente, Palocci já está fora do PT”, 
diz a nota da senadora.

Farmácia Santa Maria
99951-9891

Espaço dos Espaço dos 
VereadoresVereadores

FAGNER HONÓRIO (FAGUINHO)
Grandes Rios
PROJETO DE LEI Nº010/2017
SÚMULA: Cria no âmbito da Administração 

Pública Municipal dos poderes Executivo 
e Legislativo a proibição de nepotismo das 
autoridades aqui descritas segundo o que 

dispõe: 
A Câmara municipal de Grandes Rios estado do Paraná 

aprovou e o senhor prefeito municipal sanciona a seguinte:  
LEI - Art. 1º - Fica expressamente proibido contratar 

parentes por consanguinidade até quarto grau, parentes por 
adoção e por afi nidade como: cônjuges, convivente, amasiados, 
genros, noras, sogros, cunhados, avós, netos, tios e sobrinhos 
das autoridades Municipais dos Poderes Executivo e Legislativo 
no âmbito dos respectivos poderes, no município de Grandes 
Rios, Estado do Paraná. 

Parágrafo Único – Entendem-se como autoridades 
municipais, Prefeito, Vice-prefeito, Secretários Municipais, 
Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal e todos os 
Vereadores do Município.

Art. 2º. Considera-se ainda vedada por esta lei, à nomeação 
de parentes da autoridade nomeante, bem como, a nomeação 
de parentes de servidor que ocupe cargo de direção, chefi a ou 
assessoramento com outro servidor em cargo em comissão na 
mesma pessoa jurídica, salvo, se se tratar de servidor público 
efetivo.

Art. 3º. Reputa-se NEPOTISMO CRUZADO, e, 
expressamente proibido por esta lei, a contratação ou 
nomeação pelo Poder Executivo de parentes das autoridades 
descritas por esta lei, para o exercício de quaisquer cargos 
(assessores, diretores, chefes de seção, coordenadores, 
secretários municipais), e demais cargos de livre nomeação e 
exoneração, bem como, a contratação ou nomeação pelo Poder 
Legislativo de parentes das autoridades descritas por esta lei 
para exercício de qualquer cargo, considerados nulos os atos 
assim caracterizados. O Prefeito Municipal e o Presidente da 
Câmara Municipal, dentro do prazo máximo de 05 (CINCO) 
DIAS, contados à partir da publicação desta Lei, promoverão a 
exoneração dos atuais ocupantes de cargos de provimento em 
comissão, Secretários Municipais e de funções gratifi cadas, que 
estiverem em desacordo com as exigências da presente Lei, 
e os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas 
respectivas publicações, sob pena prevista na presente Lei e 
em legislação especial. 

O Não cumprimento das disposições da presente Lei 
sujeitará ao infrator a devolver aos cofres públicos os valores 
recebidos indevidamente pelo exercício do cargo.

- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Grandes Rios 
aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2017.

Atenciosamente - Vereadores: Fagner Honório; Paulo 
Sergio Ferreira Machado; Fernando dos Santos Marciano; 
Renato Batista Nunes; Rogério Aparecido Pirolo; Ambrósio 
Casagrande Junior
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
de um funcionário da Nutrimil, rendeu a empregada que estava nos fundos 
e passou a exigir joias e dinheiro; como a moça disse que era apenas a 
diarista e não tinha como abrir os quartos, o bandido pegou a chave do 
carro, um Citroen preto e tentou roubar veículo, mas bateu no muro da 
residência ao tentar tira-lo da garagem; novamente ele saiu correndo a 
pé e fugiu. Segundo as vítimas, o primeiro elemento era alto, branco, de 
olhos verdes e estava trajando calça de moletom cinza, blusa azul escura 
e armado com um revólver preto, o segundo era moreno e baixo.

Furto em Borrazópolis
Em Borrazópolis, Marquinhos Toreiro, que tem um caminhão de carregar 

toras, procurou a Polícia Militar para registrar furto no dia 26 de setembro, 
de 2017, na Av. Rio Grande do Sul. Ele contou que deixou seu caminhão 
estacionado na saída para o Bairro Rural da Fogueira, na frente da casa do 
Cuca, e que alguém foi até o local e furtou uma bateria Ranger 160 Amperes. 
Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar realizou diligências com intuito 
de localizar algum suspeito, mas ninguém foi preso. Foi confeccionado o 
boletim e encaminhado para a Polícia Civil, da cidade de Faxinal. 

PM faz Operação Retomada em Borrazópolis
Em Borrazópolis, no dia 26 de setembro, às 16 horas, na Av. Brasil, 

saída para Faxinal, a PM realizou a Operação Retomada, com diversas 
abordagens de veículos e duas apreensões, uma Parati de cor azul e uma 
motocicleta Yamaha de cor branca. Os veículos se encontravam com débitos 
junto ao DETRAN e foram recolhidos ao pátio do DPM de Borrazópolis, 
já os condutores estavam devidamente habilitados e regulares. Também 
foram constatados: um condutor não habilitado, um homem que conduzia 
um VW Gol de cor prata; e o condutor de uma S10, com CNH vencida há 
mais de 30 dias. Foram feitas as notifi cações cabíveis e os nomes não 
foram divulgados pela PM.

Caminhão da prefeitura tomba 
Um Caminhão Pipa da Prefeitura de Borrazópolis tombou no perímetro 

urbano, mais precisamente próximo ao Caiçara Clube, na região do Lago 
Municipal. Segundo informações, na tarde de quarta-feira, dia 27 de 
setembro, o Roverson Turek, que é o autor de obras no município, como 
o monumento construído na  rotatória da prefeitura, estava dirigindo o 
veículo, quando em uma subida, o caminhão voltou de ré até sair da via 
e tombar. A princípio o acidente resultou em danos materiais. As causas 
exatas seriam apuradas.  

Furto no Lava Jato
Em Cruzmaltina, na manhã de 25 de setembro, na Avenida Padre 

Gualter de Farias Negrão, um morador informou arrombamento de seu Lava 
Jato. Ele contou que saiu do seu local de trabalho no sábado e ao voltar 
na segunda-feira, notou uma janela aberta. No interior, tudo foi revirado e 
objetos e papeis da gaveta estavam jogados no chão, ainda furtaram R$ 
120,00. A Polícia investiga. 

Essa não dá pra acreditar
Em Rosário do Ivaí, no dia 25 de setembro, às 22 horas, na Avenida 

Curitiba, foi autuado o John Lennon Gomes da Silva, 20 anos. Ele foi 
visto saindo de uma casa na Rua Rio de Janeiro, que tem denúncias de 
tráfi co. O rapaz tinha um papelote de maconha no bolso. Ele negou que 
tivesse comprado no endereço, negou que tenha ligação com o tráfi co 
e também negou que a droga pertencesse a ele, afi rmando que alguém 
implantou em seu bolso.

Mortes em acidentes entre Mauá da Serra e Ortigueira
Duas pessoas teriam morrido  no acidente onde um veículo de passeio 

e um caminhão se chocaram na Rodovia BR 376, entre Mauá da Serra 
e Ortigueira, mais precisamente no km 309. Esse foi o segundo acidente 
grave na mesma rodovia em menos de três horas, registrado na sexta-
feira, 29 de setembro. No primeiro acidente, uma SW4 e um caminhão 
de Paranavaí, se chocaram, com morte do motorista da carreta. Já em 
relação ao segundo acidente, a batida provocou danos de grande monta 
e a rodovia fi cou interditada. Segundo informações extra-ofi ciais, no carro 
de passeio estava uma família de Curitiba, uma mulher morreu no local e 
pai e fi lho foram socorridos em estado grave. Há informação que a criança 
também morreu.

Trator atropela o próprio condutor
O agricultor Antônio Ruela de Oliveira foi socorrido e levado para 

o Hospital Municipal de Borrazópolis. Ele estava no meio do mato em 
sua propriedade rural que fi ca na Estrada do Bairro Café do Norte, mais 
precisamente na Volta da Cobra, Bairro Santo Antônio. Pessoas que 
trabalhavam em uma lavoura de trigo, perceberam a vítima se arrastado 
e pedindo ajuda. Ao que tudo indica, Antônio estava operando o trator, 
momento em que desceu do maquinário o deixando ligado, provavelmente o 
trator embalou sozinho o atropelando. Ele teve ferimentos no crânio, região 
esquerda, alem de escoriações na lateral do corpo. Debilitado, o sitiante 
não conseguiu andar, e como não havia ninguém próximo, a vítima fi cou 
de domingo, dia 24 de setembro, até na terça-feira, dia 26 de setembro, 
no meio do mato. Ele teria passado à noite em cima de uma pedra e ao 
lado de um córrego. Mesmo ferido, ele foi se arrastando até ser visualizado 

 Furto em Fazenda na zona rural
A Polícia Militar de Borrazópolis foi acionada para atender um ocorrência 

de furto, no dia 29 de setembro, de 2017, sexta-feira, por volta da uma 
hora da madrugada na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, no Bairro 
Amantino, km 07. Segundo os soldados Vladimir e Ivan, o funcionário 
relatou que chegou no início da madrugada quando deparou com as luzes 
da casa da sede acesas e um veículo, que não conseguiu identifi car marca/
modelo, sendo que o referido carro, saiu rapidamente e evadiu-se tomando 
rumo ignorado. Ao verifi car o que havia ocorrido, fi cou constatado que foi 
quebrada a janela de uma paiol e também foi danifi cado o vidro do lado 
direito de um Caminhão Ford Cargo placas AWD 2429, do qual furtaram 
o rádio automotivo. Foram realizadas diligências com intuito de encontrar 
algum suspeito, mas nenhum suspeito foi visualizado.

Homem é detido por porte de arma 
No dia 28 de setembro, às 16 horas, um homem de nome Valdinei 

Lemes dos Santos, foi detido acusado de porte  ilegal de arma de fogo, 
no Bairro Postinho. A ocorrência começou a ser registrada quando  uma 
pessoa solicitou a PM informando que  estava ocorrendo uma briga  em 
um Bar. No local, um homem de nome José, de 43 anos, disse que  foi 
ao Fórum  tratar de um assunto referente à pensão alimentícia com sua 
ex-amásia, uma mulher de 32 anos e que após a audiência, o mesmo foi 
em uns três bares em Grandes Rios e nos três locais, a mulher juntamente 
com o Valdinei, também chegaram e ambos fi cavam provocando. Foi quando 
ele saiu e foi até o Postinho do Adolfo, momento em que os acusados 
também chegaram ao local. José indagou  o detido sobre o que estava 
acontecendo, momento em que ele teria dito que o Bar era público e que se 
José fi casse marcando, iria sapecar o mesmo, deixando a vítima perceber 
que ele tinha uma arma. Em seguida entrou no seu carro  e seguiu sentido 
Rio Branco do Ivaí. Avisada, a Polícia Militar fez buscas e encontrou um  
o Fiat Uno, cor prata, em Rio Branco, próximo Mercado Lisboa que era 
conduzido por Valdinei. Durante revista foi encontrado  um revólver calibre 
38,  municiado com cinco munições cal. 38 marca CBC intactas. O caso 
foi entregue na Delegacia. 

Bandidos invadem sítio para roubar 
 No dia 28 de setembro, quinta-feira, às 21 horas, houve assalto na 

PR 272, no Sítio São Sebastião. No local, o morador Eurides, informou 
que por volta das 19:30 horas, estava chegando em sua residência 
quando foi abordado por cinco indivíduos, três armados com pistola e 
carregador alongado e dois com revólveres, sendo que três deles estavam 
com capuzes, todos com calça jeans azul. A vítima conseguiu visualizar 
características dos que estavam encapuzados, sendo eles morenos de 
estatura mediana. Após exigirem dinheiro, trancaram os familiares no 
banheiro e se evadiram, levando um GM Astra placa ASO-4156 cor preta 
e objetos. Foram realizadas rondas pelas localidades, porém sucesso em 
localizar os autores.

Acidente na Serra mata motorista de Apucarana 
No fi nal da manhã de quinta-feira, de 28 de setembro, de 2017, ocorreu  

acidente fatal na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira. 
No km 307 da Rodovia do Café, BR 376, o motorista, Marcelo Barbosa 
da Silva, de 43 anos, perdeu a direção e tombou. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal, um Caminhão Mercedes Benz  modelo 2540, ano 
2008, com placas APN-0984 de Apucarana, tinha com destino a cidade 
de Cambé. Com o acidente, o motorista morreu preso às ferragens. Uma 
equipe da Empresa Rose Sinistros, foi uma da primeiras a chegar no local.

Acidente no trevo para Novo Itacolomi 
No fi nal da manhã de terça-feira, dia 26 de setembro, aconteceu 

acidente no trevo de Borrazópolis, que dá acesso a PR 170 sentido Novo 
Itacolomi. Uma Hilux SW4, vermelha com placas de Borrazópolis, dirigida 
por Ruan Barbosa, que tinha como passageiro o seu pai Gerson Barbosa 
de Lima, o conhecido, moradores de Borrazópolis, trafegava pela rodovia 
vindo de Faxinal, mas no trevo, surgiu um Corsa de Guarapuava, cujo 
motorista Miguel Antônio de Lara, teria reduzido a velocidade e depois 
acelerou novamente, avançando a preferencial, ocorrendo a batida. Com 
o acidente, o condutor do veículo menor, fi cou desmaiado. Ele foi socorrido 
e levado para o Hospital Municipal. Já com os ocupantes da Hilux, nada 
aconteceu. Os danos materiais foram considerados de grande monta. A 
Polícia Rodoviária iria apurar as causas exatas do acidente. 

Bandidos praticam dois assaltos em Faxinal 
Na tarde de segunda-feira, 25 de setembro, dois meliantes de cara 

limpa, um deles armado de revólver, invadiram a Relojoaria Minerva, que 
fi ca em frente da Loja de Móveis São José. Segundo a proprietária, Neusa 
Aparecida de Oliveira, eles renderam duas funcionárias e saíram do local 
levando, celulares, a carteira de uma das vítimas, relógios que estavam 
expostos na vitrine da empresa e 60 reais. Em seguida, fugiram a pé sentido 
centro da cidade. Assim que avisada, da equipe do sargento Adami, iniciou 
patrulhamento e buscas por toda região, e quando a viatura estava na 
Rodovia PR 272, possível rota de fuga, recebeu informação que na Avenida 
Eugênio Bastiane um dos meliantes, o que estava armado, invadiu a casa 

pelas pessoas que acionaram a Polícia Militar e a ambulância do Hospital 
Municipal. Mais tarde o trator foi encontrado próximo a um riacho, mas não 
estava tombado. Apesar de consciente, os ferimentos haviam se agravado 
e tinha a saúde bastante debilitada pela falta de alimento, água e cuidados 
médicos. Depois de atendido, foi feita a transferência para Apucarana. 
Acredita-se que caso o  socorro não tivesse ocorrido nas próximas 12 
horas, seria difícil o ferido sobreviver. Familiares não perceberam, porque 
o sítio fi ca sozinho e a vítima apenas vai ao local fazer alguns serviços e 
depois volta para a cidade. Todas as providências foram tomadas e a PM 
confeccionou um boletim com detalhes do ocorrido.

Ladrões furtam Fusca em Faxinal 
No dia 24 de setembro, domingo, às 21h20min, na Rua Projetada 4, 

André Turra, de 37 anos, registrou furto de seu veículo. "A PM recebeu 
solicitação do morador, o qual relatou que estacionou seu carro, um Fusca 
placa AGG-5944, cor branca por volta das 19:45 horas e ao retornar, às  
21:20, não visualizou mais. No local, a equipe de soldados constatou o 
fato, sendo gerado o alerta de furto e roubo e realizado buscas, porém sem 
êxito em localizar o Fusca. Diante do fato foi confeccionado o boletim", 
informou a Polícia Militar.

Marido ameaça esposa com facão
A PM de Faxinal foi acionada por uma mulher de 38 anos, a qual relatou 

que seu convivente proferiu ameaças contra a sua vida utilizando se de um 
facão. Segundo a mulher, os dois estavam em sua residência que fi ca na 
Rua José Israel Mexa, ingerindo bebidas alcoólicas com alguns amigos e 
quando fi cou sozinha, seu convivente começou a ameaçá-la, quando saiu 
da residência correndo para entrar em contato com a Polícia Militar. No 
local a equipe fez contato com a vítima e se deslocou até a residência para 
encontrar o autor das ameaças, mas o mesmo tinha se evadido do local. 
Diante dos fatos a vitima decidiu representar contra o autor e foi orientada 
para as medidas cabíveis. Informações boletim da polícia. 

Mata a facadas e  é preso pela PM 
Adriano Gomes dos Santos, conhecido como Fião, de 41 anos, foi morto 

com golpes de faca. Uma testemunha informou, primeiramente, que em 
uma casa na saída para Kaloré, às margens da PR 466, na frete da Ofi cina 
do Duda, havia uma pessoa morta. Ao chegar no  local, constatamos que 
Adriano estava dentro de uma residência de madeira, muito simples, em 
um dos quartos e deitado sobre um colchão que foi estendido no chão. 
Em cima do corpo, havia uma faca, tipo açougueira e manchas de sangue 
no corpo e pela casa. A PM foi avisada que o homicida, morador  do local, 
estava subindo a Avenida Paraná, sentido Praça da República. Os soldados, 
Dario e Taza,  localizaram o acusado, de nome Sidinei Dias, de 43 anos, 
no centro da cidade, próximo ao Clube do Idoso. Ele confessou e contou 
sua versão, dizendo que estava dormindo quando o local foi invadido pela 
vítima, por isso, cometeu o crime, alegando legítima defesa, mas como o 
corpo já estava rígido, acredita-se que o homicídio tenha ocorrido no início 
da madrugada e não pela manhã. Foi acionado o IML - Instituto Médico 
Legal, e o detido foi levado para a Delegacia de Faxinal. A suspeita é que 
os envolvidos tenham ingerido bebida alcoólica e em seguida ocorrido o 
desentendimento por motivo fútil.

Zé Cascavel é absolvido
O Tribunal do Júri da Comarca de Grandes Rios levou a julgamento, 

no dia 28 de setembro de 2017, por tentativa de homicídio, José de Oliveira 
dos Santos, o Zé Cascavel. Lavrador, com 43 anos,  estava recolhido na 
Cadeia Pública de Grandes Rios, ele já foi julgado quatro vezes, sendo que 
em um deles, fi gurava como vítima de agressão.  O julgamento em questão, 
terminou por volta das 16:20 horas, de 28 de setembro e o  indivíduo foi 
absolvido, apesar da acusação de ter agredido uma pessoa pelas costas 
e com vários golpes de faca. O julgamento foi presidido pela Juíza Vivian 
Hey Wescher; na defesa, atuaram,  o advogado criminalista Edineudes 
Batista e sua fi lha Katyucia Batista. O boletim de ocorrência, que narra o 
crime, relata que em 18 de dezembro de 2016, por volta da 01:00 horas 
da madrugada, nas proximidades da Av. Brasil, próximo Estação do Chopp 
encontrava-se Josué Rossi, lavrador com 46 anos, o qual foi atingido por 
sete golpes de faca. Segundo informações das testemunhas, Rossi estava 
alcoolizado e posteriormente, em Juízo, declarou que Zé Cascavel, foi quem 
a golpeou. Os fatos ocorreram na parte externa do bar, e que não há relatos 
de que houve discussão. Foram arroladas, pelo Ministério Público, quatro 
testemunhas de acusação; já a defesa, não indicou nenhuma testemunha.

Ônibus escolar quase cai numa ribanceira 
Um ônibus escolar saiu  fora da estrada rural, após um incidente. 

Segundo informações, o coletivo era conduzido pelo motorista Aldeir e 
trafegava na Estrada do Bairro Rural da Aviação, em Borrazópolis. O fato 
aconteceu  na sexta-feira, dia 29 de setembro, após uma madrugada 
chuvosa. A princípio o Ônibus derrapou, devido à pista escorregadia, e 
caso o motorista não estivesse dirigindo com prudência e em velocidade 
baixa, poderia ter caído na ribanceira. No momento do acidente, não havia 
nenhum aluno sendo transportado. Apesar do susto, não houve feridos e 
os danos foram pequenos. 
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O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, 
anunciou na terça-feira (26) em rede social que se reuniu no 
Rio de Janeiro com generais, da ativa e da reserva, com o 
objetivo de orientar, pessoalmente, os integrantes do Exército. 
À mensagem, o comandante adicionou a hashtag coesão. 
Segundo texto divulgado pelo CML (Comando Militar do Leste), 
participaram do encontro três ex-comandantes do Exército e 
o ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) nos 
dois mandatos do governo Lula (2003-2010), Jorge Félix. Villas 
Bôas também divulgou uma foto do encontro. A reunião não 
está entre as notícias divulgadas à imprensa pelo Exército em 
seu site na internet e a agenda do comandante da terça-feira 
também não foi divulgada publicamente no endereço. A última 
agenda disponível é a do dia 21 de setembro. A reportagem 
solicitou ao Exército às 18h24 acesso ao discurso proferido 
pelo comandante e a todos os registros de áudio, vídeo e 
escritos da reunião, mas não houve resposta até as 19h30. 
A reportagem também solicitou o número de participantes, o 
local e a duração do encontro. No canto esquerdo da fotografi a 
postada por Villas Bôas é possível ver a inscrição, Comando 
Militar do Leste, sediado no Rio. Villas Bôas é ativo na rede 
social, com 25,9 mil seguidores.

Comandante do Exército reúne generais e 
fala em coesão

O governador Beto Richa autorizou na segunda-feira, 
25 de setembro, o repasse de mais R$ 60,3 milhões para 
melhoria em escolas da rede estadual de ensino. Em encontro 
com diretores e professores, realizado no Palácio Iguaçu, 
em Curitiba, Richa assinou ordens de serviço para início de 
obras de reforma e ampliação de 75 escolas, de 60 municípios 
paranaenses, no valor de R$ 7,3 milhões. “Podemos dizer que 
é a maior revitalização de escolas de todo o Brasil”, afi rmou 
Brun. Entre os colégios benefi ciados está o José Siqueira 
Rosas de Rosário do Ivaí com R$ 128.399,00. Enquanto uns 
fi cam fazendo fofocas e questionando uma administração 
que trabalha e age honestamente, Kuroda faz o seu trabalho, 
não mede esforços para adquirir recursos para o Município. 
Enquanto uns trabalham, outros atrapalham. Isso é pura falta 
de competência, mas a população sabe e está vendo uma 
administração séria e que acabou com os suga sangues 
do dinheiro do povo. Segundo alguns cidadãos com quem 
conversei, disseram: - Todo mundo conhece quem é quem 
em Rosário do Ivaí!

 Rosário recebe recursos de 128 mil para 
escola

Kuroda vem mudando os rumos da política em 
Rosário do Ivaí e isso incomoda, principalmente 

aqueles que só legislam em causa própria

Reunião da Câmara foi tumultuada em Rosário do Ivaí
Possível processo de cassação ao atual prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, reuniu grande número de 

pessoas na câmara de vereadores
Uma reunião polêmica marcou a noite de terça-feira 27 de setembro e 2017 

na Câmara de Vereadores de Rosário do Ivaí. Moradores foram ao plenário com 
faixas e cartazes, revoltados com alguns parlamentares, aguardando a votação do 
possível processo de cassação ao atual prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, do PSC. 
O repórter Wellyngton Jhonis, esteve acompanhando toda a movimentação, que 
começou por volta das 19:00 horas, com o inicio da sessão. Placas com mensagens 
"Diga não ao golpe" e entre outras situação, estavam em meio aos moradores. Até 

nariz de "palhaço" foi utilizado por um grupo de apoiadores ao chefe do executivo. No inicio da sessão, foram convidados os 
vereadores da região, para compor a mesa do plenário, foi quando a polêmica começou, sendo que o vereador, Jandre Marcos 
de Souza, pediu para que o atual prefeito, também fi zesse parte da mesa de autoridades e acabou sendo negado pelo presidente 
da Câmara, Osmiranou Siqueira o Lustroso, que afi rmou não poder conceder, por estar no regimento interno da Câmara, gerando 
gritos e tumulto. Após a oração do inicio da reunião, o presidente agradeceu a todos os presentes e fez o seguinte discurso: 
"Quero deixar bem claro que hoje (27) não vamos votar o processo que pode ocorrer a cassação do prefeito, ou seja, temos 
outras matérias a ser discutida, pois estamos analisando detalhadamente a denúncia com as comissões, para apurar tudo com 
muita responsabilidade" disse o presidente do legislativo. A reunião contou com o acompanhamento da equipe da Policia Militar e 
a equipe da ROTAM que acompanhou toda a movimentação, para oferecer segurança aos participantes. No dia 13 de setembro, 
a Câmara aprovou pedido de abertura de uma Comissão Processante (CP) com a fi nalidade 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, 
fi cando 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. No fi nal da reunião, o 
Prefeito concedeu entrevista coletiva para a imprensa e lamentou a situação, agradecendo o apoio da comunidade.

Palestra sobre saúde da mulher em Rio Branco do Ivaí
Palestras com temas importantes estão sendo realizadas por profi ssionais do 

Município sob o comando e pedido do prefeito Gerôncio e primeira dama Nilza. A 
Secretaria de Ação Social e o Cras, em parceria com o Senac, realizou na noite 
de quarta-feira (27), uma palestra sobre a saúde da mulher. Conforme a secretária 
de Ação Social, Nilza, o evento faz parte de uma programação de várias  palestras 
que serão realizadas ainda esse ano. O prefeito Gerôncio  esteve presente na 
abertura do evento, que aconteceu no Cras e contou com dezenas de mulheres, 
ele considerou o evento um sucesso. - Da assessoria

 Gallo anuncia recursos para Faxinal 
O Prefeito recebeu o chefe da Casa Civil, o presidente da Assembleia Legislativa e o deputado Curi, 

que juntos, anunciaram 5,7 milhões em obras 
O Prefeito Ylson Álvaro  Cantagallo,  o Gallo, do PMDB, recebeu, na manhã de 

quinta-feira, dia 28 de setembro, a visita de lideranças importantes do Paraná: Valdir 
Rossoni, deputado federal e atual Chefe da Casa Civil do governador Richa; Ademar 
Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná; e o deputado estadual 
Alexandre Curi. Em um evento realizado no 40 Country Clube, com a presença: 
dos vereadores; secretários municipais; comunidade local; e  de vereadores e 
prefeitos de outras cidades da região, como Adilson Luchetti de Borrazópolis e 

Luciana Bueno, de Cruzmaltina, foram anunciados cifras históricas para o município. "É importante ressaltar que temos apenas 
nove meses de governo e fi camos três meses organizando nossa equipe e nos preparando para impor nosso ritmo de trabalho. 
Agradeço ao governador e a cada pessoa que confi ou no Gallo e na nessa equipe, por isso, retribuímos com trabalho", disse Gallo 
ao repórter Ronaldo Senes (Berimbau). Todos os deputados, ao fazer uso da palavra, falaram da calorosa recepção, ressaltaram 
a qualidade produtiva da equipe administrativa e reconheceram que Faxinal tem um dos melhores administradores do Paraná. Os 
investimentos anunciados foram considerados o maior investimento já realizado pelo Governo na História de Faxinal. Dos quase 
seis milhões, os projetos contemplados foram:  R$1.600.000,00  (Um milhão e seiscentos) para o asfalto da Estrada Faxinal/
Faxinalzinho, um sonho da comunidade; R$2.000,00 milhões (Dois milhões) de pavimentação na cidade, entre os locais está 
o Jardim Garcia; R$168.000,00 para uma praça enfrente a Sanepar que levará o nome do pai do prefeito, o saudoso Hermínio 
Cantagallo;  R$720.000,00 para reforma do Hospital Municipal; R$300.000,00, um ônibus para saúde;  R$ 150.000,00, uma  van 
para saúde; R$100.000,00 de custeio para saúde; R$300.000,00  em reforma para três  escolas estaduais; R$150.000,00 para 
compra de três carros e ainda outras obras no município. Gallo durante seu discurso pediu desculpas ao Beto Richa, perdão 
a Deus, por um dia tê-lo criticado,  o qual hoje tem se colocado como um amigo de seu município e de todos os municípios do 
Paraná. Ovacionado no discurso, Gallo prometeu continuar se dedicando e anunciou que no dia 12 de outubro, vai presentear as 
crianças com um Parquinho, que no Brasil só existem três iguais. Também lembrou alguns compromissos de campanha, como o 
cascalho e levantamento das estradas do Assentamento das Três Barras, onde tinha apenas 10% nas pesquisas, mas hoje todas 
as vias da região estão cascalhadas, num claro exemplo que seu governo é para todos. O evento foi considerado um sucesso, 
principalmente pelos valores anunciados.  
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COLUNA SOCIAL
91º aniversário da querida matriarca da família Rizzato em Faxinal, a 

Dona Mariquinha, que recebe os parabéns, dos familiares e amigos. Para-
béns!!! 
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

- 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

Mauricio e Berti (que vai pra sua 3ª), estão treinando 
para a prova São Silvestre. Empresários de plantão, 
vamos apoiar nossos atletas, havendo interesse é só 

ligar no Jornal Só Negócios. Boi do Futsal de niver em Faxinal. Parabéns!!

Silvana Pires de níver em 
Faxinal. Parabéns!! 

Gustavo Costalonga de niver 
em Grandes Rios. Parabéns!! 

Evanilde e Jane de niver em Faxinal. Parabéns!!
Roberto Durão, com a fi lha Juli e a esposa Cris, e 

Faria com o neto Marcelinho
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Maringá está unida em defesa da UEM e 
demais universidades estaduais

Deputado Tercilio Turini sempre atento e presente, 
em defesa da Educação e da Saúde

Mais uma movimentada e presti giada audiência pública da 
Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Estaduais foi 
realizada em Maringá. Centenas de professores, estudantes e 
funcionários da UEM lotaram o plenário da Câmara Municipal, 
demonstrando a mobilização da comunidade universitária 
e união das lideranças políti cas regionais na resistência às 
investi das do governo do Estado contra a autonomia e pelo 
enfraquecimento do ensino superior público no Paraná. 
O deputado estadual Tercilio Turini, presidente da Frente 
Parlamentar, ressaltou a importância de envolver toda 
sociedade no movimento. “As universidades estaduais são um 
dos principais patrimônios do Paraná, mas infelizmente não 
recebem o tratamento que merecem. No momento, vivem a 
pior crise de sua história porque o governo do Estado, que 
deveria proteger, amparar e defender, prefere atacar para 
tentar colocar a população contra as universidades”, afi rmou. 
“Há uma clara disposição de provocar o desmonte das sete 
universidades estaduais, com a limitação da autonomia 
universitária e o controle administrati vo, fi nanceiro e inclusive 
de diretrizes acadêmicas. Até na produção cientí fi ca e pesquisas 
o governo quer interferir, além de reduzir investi mento, 
bloquear recursos de custeio e não permiti r a reposição 
de professores e agentes universitários”, acrescentou o 
Deputado. A Frente Parlamentar já realizou audiências em 
Curiti ba, Cascavel e Ponta Grossa. Em Maringá, parti ciparam 
os deputados estaduais Evandro Araújo, Requião Filho e Tadeu 
Veneri, o prefeito Ulisses Maia, o deputado federal Enio Verri, 
vereadores, representantes da OAB e outras enti dades, o reitor 
Mauro Baesso, dirigentes sindicais e dezenas de lideranças 
da comunidade. As próximas reuniões públicas devem ser 
programadas para Londrina, Guarapuava e no Norte Pioneiro.

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.

Previdência de Rio Branco do Ivaí tem contas desaprovadas
O Fundo de Previdência Municipal de Rio Branco do Ivaí teve as contas de 2015, 

de responsabilidade de Edineia Aparecida Ferreira, 1º de janeiro a 30 de novembro e 
Jason Desplanches, 1º a 31 de dezembro, desaprovadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR). Em razão da decisão, Edineia foi multada em R$ 3.980,34 
e Desplanches, em R$ 7.960,68. Os motivos para a desaprovação das contas foram as 
divergências entre os saldos do balanço patrimonial da contabilidade da entidade e aqueles 
alimentados no Sistema de Informações Municipais-Acompanhamento Mensal (SIM-AM); 
e a falta de encaminhamento do laudo atuarial. Os conselheiros ainda ressalvaram o 
atraso de 48 dias no envio dos dados do mês de encerramento do exercício ao SIM-

AM. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofi m), responsável pela instrução do processo, opinou pela irregularidade das 
contas e pela aplicação de multas aos responsáveis. A unidade técnica destacou que não foram atendidos os critérios estabelecidos 
pelo Capítulo IV da Lei nº 4.320/64 (a Lei do Orçamento Público); e que a entidade não enviou a cópia do laudo atuarial do exercício 
de 2015 e seus anexos. O Ministério Público de Contas (MPC-PR) concordou com a Cofi m. Ao fundamentar seu voto, o relator do 
processo, conselheiro Artagão de Mattos Leão, concordou com a instrução da Cofi m e com o parecer do MPC-PR. Ele ressaltou que 
não foram apresentadas justifi cativas quanto às divergências de R$ 3.072.656,74 entre o balanço patrimonial da entidade e os dados 
enviados ao SIM-AM; e não foi enviado ao Tribunal o laudo assinado e identifi cado pelo atuário responsável. Assim, o relator aplicou 
aos responsáveis a sanção prevista no artigo 87, IV, da Lei Complementar nº 113/2005 - a Lei Orgânica do Tribunal. Edineia recebeu 
uma multa, correspondente a 40 vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR). Desplanches recebeu duas 
multas, somando 80 vezes o valor da UPF-PR. Os conselheiros acompanharam, por unanimidade, o voto do relator, na sessão de 
2 de agosto da Segunda Câmara. Os interessados não recorreram da decisão contida no Acórdão nº 3458/17 - Segunda Câmara, 
veiculada em 11 de agosto, na edição nº 1.654 no Diário Eletrônico do TCE-PR. O processo transitou em julgado em 5 de setembro. 
Em 13 de setembro, a Coordenadoria de Execuções do TCE-PR emitiu as instruções de cobrança contra os dois gestores. O prazo 
para o pagamento das três multas é 23 de outubro. Caso não ocorra o pagamento no prazo estipulado, o nome dos devedores será 
incluído no Cadastro de Inadimplentes (Cadin) do TCE-PR e contra eles será emitida certidão de débito, para inscrição em dívida 
ativa e execução judicial.

STF afasta Aécio principal aliado de Temer
Só falta a cadeia!

Quando a Câmara estava prestes a votar a continuidade da 1ª denúncia contra o 
presidente da República, Michel Temer recebeu o senador Aécio Neves (PSDB-MG) 
para um jantar no palácio do Jaburu. O encontro, num sábado, tornou explícita a atuação 
do mineiro em favor de Temer, naquele momento. Três dias depois, os deputados 
barraram a investigação contra o presidente, que contou com a divisão do PSDB em 
seu benefício. Desta vez, é possível que Aécio fi que impedido de operar em favor do 
governo no Congresso enquanto tramita a segunda denúncia contra o peemedebista. 

Afastado pelo STF do mandato, Aécio está proibido de entrar no prédio que abriga a Câmara e o Senado. Ele também deverá passar 
as noites em casa. E não poderá conversar com outros investigados, o que inclui a própria irmã, a jornalista Andrea Neves. Para 
interlocutores do senador e integrantes do governo, porém, o impacto da decisão do STF será mais forte no xadrez interno do partido 
do que na formação de uma base para apoiar o governo. Divididos sobre apoiar ou não Temer, e em franca disputa de quadros pela 
candidatura presidencial, os tucanos viram se fortalecer a posição dos rivais de Aécio. Os principais benefi ciados imediatos são o 
presidente interino da legenda, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que se aproxima de assumir defi nitivamente o comando da 
sigla, e o governador Geraldo Alckmin. Este último disputa com o pupilo João Doria, prefeito de São Paulo e preferido de Aécio, a 
indicação para concorrer à presidência pelo partido. Entre os governistas, no entanto, há a impressão de que a derrubada da segunda 
denúncia dependerá mais das bondades que Temer pretende distribuir aos parlamentares do que de articulações que poderiam ser 
capitaneadas por Aécio. Além disso, o presidente já contaria com os apoios que o próprio senador mineiro ajudou a montar para a 
vitória sobre a primeira denúncia, em agosto.

A gerente de relações com a comunidade da Klabin, 
Sabrina Bicca, esteve, juntamente com Ivair e Jurandir 
visitando a Prefeitura de Rosário do Ivaí. A visita de Sabrina 
vem para enaltecer ainda mais a parceria iniciada na 
gestão de Kuroda. Foram discutidos vários temas, como a 
parceria entre a empresa e os municípios, de Rosário do 
Ivaí e Ortigueira para a construção da ponte, bem como 
a parceria nas manutenções das estradas do município. 
O destaque da visita foi o aval do Prefeito para o trâmite 
de caminhões da Klabin dentro do distrito de Boa Vista 
da Santa Cruz e região. "É importante demais o tráfego 
dos caminhões da Klabin naquela região, pois permite 
o desenvolvimento da região, fomentando o município e 
a comunidade local", salientou Kuroda.

Rosário do Ivaí e Klabin uma parceria 
de sucesso

Só faz parceria quem tem competência e 
credibilidade

Relator de CPI da JBS é acusado de desvio de R$ 16,6 mi
Esse é da quadrilha!

O deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS), relator da CPI mista da JBS e defensor 
de primeira hora do presidente Michel Temer, está sendo processado por improbidade 
administrativa quando era presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso 
do Sul (Agehab). Em denúncia do Ministério Público Estadual, aceita pela Justiça, Marun 
é acusado, com outros 13 réus, por causar lesão ao erário em valores estimados em R$ 
16,6 milhões. “Estou me defendendo, e tenho certeza de que o processo resultará na 
minha absolvição”, disse o deputado. Na quarta-feira, 20, mesmo dia em que o Estado 

falou com seus advogados, Marun informou à CPI que a ação estava em andamento. O processo tramita, desde junho de 2013, na 1.ª 
Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Justiça de Mato Grosso do Sul. Está com o juiz Alexandre Antunes 
da Silva, em fase de recebimento da contestação dos réus – Carlos Eduardo Xavier Marun, Agehab, a empresa Dighito Brasil, e outros 
11 denunciados. A defesa de Marun foi entregue em 6 de março. Seus advogados, do escritório Paulo Tadeu Haendchen, refutam as 
acusações e pedem a total improcedência da ação. Os demais réus também, por seus respectivos advogados. Marun se notabilizou, 
na Câmara dos Deputados, como integrante da tropa de choque do deputado Eduardo Cunha, preso e condenado na Operação Lava 
Jato. Gaúcho de nascimento, fez carreira política no PMDB de Mato Grosso do Sul. Foi vereador (2005-2007) e deputado estadual 
(2007-2014). Licenciou-se para ser secretário de Habitação e Cidades e presidente da Agência de Habitação Popular, a convite do 
governador peemedebista André Pucinelli (2007-2014).
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e a
Sementes de corrupção

Dia desses um garoto chegou em casa e perguntou à mãe 
quanto ela lhe pagaria se ele tirasse nota dez na prova. A proposta 
surpreendeu a genitora, acostumada a educar os fi lhos com lucidez 
e bom senso.

- Por que eu deveria lhe pagar por isso, meu fi lho? Perguntou 
com tranquilidade.

- Ora, mãe, o pai do meu amigo vai pagar cem reais se ele tirar 
um dez na prova de inglês.

- E você acha isso correto, fi lho?
- Ah, eu acho que cem reais dá para comprar uma porção de 

coisas..., respondeu o menino, entusiasmado.
A sábia educadora aproveitou o momento para um diálogo 

esclarecedor com o fi lho amado.
- Filho, você acha correto o que esse pai está fazendo, pagando 

para o fi lho fazer o que é apenas a sua obrigação?
O garoto respondeu que não sabia se era certo ou não, e a mãe 

continuou:
- Você já ouviu falar em corrupção?
- Sim, disse o menino.
- E você acha direito uma pessoa cobrar para fazer a sua 

obrigação?
- Não, eu não acho.
- Estudar é sua obrigação, não é fi lho?
- Sim, é minha obrigação.
- Pois bem, seu pai e eu fazemos a nossa parte, que é lhe dar 

oportunidade de aprender para que seja um homem instruído e possa 
ser útil à sociedade da qual faz parte. Mas não desejamos que seja 
apenas instruído. Queremos, acima de tudo, que seja um homem de 
bem, um homem moralizado, um homem digno e justo. É por isso que 
você nunca irá receber dos seus pais qualquer compensação para 
fazer a sua parte.

O garoto concordou com a mãe, mas, ainda interessado no 
assunto questionou:

- Quer dizer que isso é corrupção, mãe?
- Sim. Pagar alguém para fazer ou deixar de fazer a sua 

obrigação é corrupção. Existem funcionários que recebem um salário 
para fazer o seu trabalho mas, costumam pedir um valor a mais, 
uma "gratifi cação" para "agilizar" o processo. Isso signifi ca que estão 
prejudicando aqueles que não têm dinheiro para pagar esse "favor" 
ou que não compactuam com essa prática. Talvez para deixar o 
ensinamento mais claro para o fi lho, a mãe continuou: E a corrupção 
não está relacionada exclusivamente com o dinheiro, fi lho. Quando 
um juiz, por exemplo, que julga uma causa e favorece um amigo ou 
outro interesse qualquer, sem considerar a verdadeira justiça, está 
se corrompendo e corrompendo o sistema. Qualquer pessoa, enfi m, 
que age em desacordo com sua própria consciência, é corruptora dos 
bons costumes.

Se o garoto entendeu tudo não se sabe, mas abandonou a ideia 
de receber um pagamento para tirar boas notas e foi estudar para a 
prova que iria fazer no dia seguinte.

Felizmente, nem todos os cidadãos da nossa sociedade são 
corruptos ou corruptores. Mas, se você já sofreu algum tipo de 
extorsão, sabe o quanto é amargo o sabor desse tipo de violência. 
Se você já sofreu qualquer tipo de injustiça por parte de quem 
deveria representar a sã justiça, sabe o quanto isso gera desgosto 
e infelicidade. Pense nisso e faça a sua parte para eliminar essas 
sementes nocivas de corrupção e desamor. Aja com honestidade e 
eduque seus fi lhos para serem cidadãos dignos e incorruptíveis. Não 
se corrompa e não corrompa ninguém, pois é só assim que veremos 
o sol da plena justiça despontar num futuro próximo. 

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
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Segundo Dodge decisão de delação não invalida provas
Pago pra ver!

Em entrevista coletiva a procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, afi rmou que a lei deixa claro que o rompimento 
de acordos de colaboração premiada, como o da JBS, não 
impede a utilização das provas obtidas nas delações. “A lei 
é clara no sentido de que a rescisão do acordo não invalida 
a prova obtida. Então nós vamos seguir a lei”, afi rmou. No 
entanto, questionada sobre o caso específi co da empresa de 

Joesley e Wesley Batista, no qual defesas de delatados apontam 
irregularidades na celebração do acordo pelo Ministério Público 
Federal (MPF), ela ressaltou que há diferença entre rescisão e 
nulidade. Dodge reiterou que rescisão não implica na anulação 
de provas, mas que é preciso deixar claro que são situações 
diferentes e que a análise devida será feita pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

STF dará prioridade à ação sobre autorização para afastar parlamentares
A tartaruga começa a andar!

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, afi rmou hoje que dará “prioridade” de julgamento 
à ação sobre a necessidade de autorização legislativa para que 
a Corte aplique medidas cautelares contra parlamentares. “Será 
muito bom que a ação seja julgada prontamente”, afi rmou a 
ministra, ao anunciar que o assunto será levado a plenário em 
breve. Para isso, resta apenas que o relator, ministro Edson 

Fachin, conclua seu voto e libere a ação para que seja pautada 
para julgamento. O assunto mobilzou os Poderes Judiciário e 
Legislativo após a Primeira Turma do STF ter decidido afastar 
o senador Aécio Neves (PSDB-MG) do exercício do mandato, 
impondo a ele também recolhimento domiciliar noturno, medidas 
cautelares descritas como alternativas à prisão preventiva.

PSDB e PMDB superam PT e são partidos mais rejeitados 
Tudo farinha podre do mesmo saco!

Uma pesquisa do Instituto Guimarães, encomendada pelo 
DEM, mostrou um aumento na rejeição dos entrevistados aos 
partidos políticos brasileiros. Chama a atenção nos resultados, 
divulgados pela coluna da jornalista Mônica Bergamo no 
jornal Folha de S.Paulo, a posição do PSDB e do PMDB, que 
aparecem pior que o PT e contam com a animosidade de três 
em cada quatro pessoas ouvidas pelo instituto. Do total dos 
consultados, apenas 13%, em média, defendem tucanos e 
peemedebistas. Apesar de estar melhor que os concorrentes, o 

partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, 
também conta com uma alta rejeição do eleitorado, estimada 
em 62%, frente a 28% que aprovam a atuação da legenda. 
Segundo a coluna, o DEM recorreu à pesquisa para planejar 
sua refundação, na qual deve mudar de nome, fazer ajustes em 
seu programa e fi liar novos quadros, de olho nas eleições de 
2018. O partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), 
teria se surpreendido com a sua própria rejeição, de cerca de 
60%, próxima a dos petistas.

Senado adia votação sobre suspensão de Aécio Neves
O plenário do Senado adiou na quinta-feira, 28, a votação 

de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) ao senador Aécio Neves (PSDB-MG), que teve o mandato 
suspenso e a liberdade noturna restrita. O líder do PSDB, 
Paulo Bauer (SC), pediu que a análise fosse postergada para 
terça-feira(3). Parlamentares apostam que as divergências 
entre ministros da Corte levem o Supremo a mudar a decisão. 

A intenção, ao postergar o debate no Senado, é minimizar o 
embate público entre os Poderes e dar tempo para que o tribunal 
solucione o caso por conta própria. A defesa de Aécio, porém, 
não vê possibilidades de recurso ao plenário do Supremo. 
Segundo o advogado Alberto Toron, não cabe recurso contra a 
decisão da 1.ª turma do STF, apesar de a votação ter sido por 
3 a 2 entre os ministros.

 Senado aprova criação de fundo eleitoral de R$ 1,7 bilhão
Dinheiro de trouxa (Povo) festa de ladrão!

O Senado aprovou na terça-feira, 26 de setembro, um projeto 
que cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, 
destinado a custear campanhas eleitorais. Em votação simbólica, 
a maioria dos senadores decidiu pela destinação de ao menos 
R$ 1,7 bilhão em recursos públicos para o processo eleitoral 
em 2018. A medida é vista como alternativa ao fi nanciamento 
empresarial de campanha, proibido pelo Supremo Tribunal 
Federal. Para Maia, a redução do valor destinado às campanhas 

tornou o projeto mais palatável porque o valor inicial, de R$ 3,6 
bilhões, estava muito fora da realidade. Para que as novas regras 
tenham validade na próxima eleição, precisam ser aprovadas 
nas duas Casas antes de 7 de outubro. A proposta do fundo 
aprovada no Senado é de autoria do senador Armando Monteiro 
(PTB-PE), mas teve a colaboração do líder do governo na Casa, 
Romero Jucá (PMDB-RR). 

Conta de luz sobe em outubro com bandeira vermelha nível 2
Eles quebram o País e nós pagamos a conta

As contas de luz terão em outubro bandeira tarifária nível 
dois, o que elevará custos para consumidores, devido a chuvas 
fracas na região das hidrelétricas, que respondem pela maior 
parte da geração de energia no Brasil, disse nesta sexta-feira 
o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Romeu Rufi no. "Em função do regime hidrológico muito crítico, 
este setembro foi o pior mês de setembro, do ponto de vista 
da vazão, da série histórica do setor elétrico", disse Rufi no 
a jornalistas. Com a bandeira vermelha nível dois, que será 
implementada pela primeira vez, haverá um custo adicional 
de 3,50 reais a cada 100 kilowatts-hora em eletricidade 
consumidos, ante uma cobrança de 2 reais na bandeira amarela, 

vigente em setembro. Segundo Rufi no, não há risco para o 
abastecimento de eletricidade mesmo com a falta de chuvas, 
devido à diversifi cação da matriz energética, com outras fontes 
de geração. "O abastecimento, porém, está garantido, mas terá 
um custo mais alto", acrescentou ele. Rufi no disse ainda que o 
consumidor de eletricidade pode contribuir para o sistema ao 
reduzir sua demanda neste momento de custos mais elevados. 
Assim, a Aneel irá promover é uma campanha pela televisão 
e pela internet sobre o uso consciente de energia, mas não 
será estabelecida uma meta para a redução de demanda, 
afi rmou Rufi no.
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COMPRA E VENDA
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Um Onix 2015; branco; único dono; com 45 mil Km.
Fone – 43 – 99952-2659

Defesa de Glaucos deve pedir registro de compadre de Lula em 
hospital

Até datas que não existem? É o cumulo da burrice!
A defesa do engenheiro Glaucos da Costamarques, avalia pedir ao Hospital Sírio-Libanês 

em São Paulo, os registros de entrada do advogado Roberto Teixeira e do contador João Muniz 
Leite no local. Os dados têm como objetivo contestar os recibos entregues pelo ex-presidente 
Lula e, que na versão do petista, comprovariam o pagamento de alugueis do apartamento 121 
do edifício Hill House, em São Bernardo do Campo (SP), investigado na Operação Lava Jato. 
Na segunda-feira, 25, a defesa de Lula entregou os recibos. Os comprovantes apresentados 
referem-se ao período de agosto de 2011 a novembro de 2015. Duas notas têm datas que 
não existem no calendário: 31 de junho e 31 de novembro. Segundo a defesa de Glaucos, 
os comprovantes referentes a 2015 foram assinados de uma só vez pelo engenheiro durante 
o período em que ele estava internado no Hospital, em novembro daquele ano. Os recibos, 
afi rma, foram levados por João Muniz Leite, a pedido de Roberto Teixeira. O apartamento 121, 
ocupado por Lula, é um dos alicerces da segunda denúncia do Ministério Público Federal, do 
Paraná, contra o petista. O imóvel teria sido adquirido pela empreiteira Odebrecht, por meio 
de Glaucos (suposto laranja do ex-presidente no negócio), como forma de propina a Lula, 
réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

SALÃO ANEXO DO SINDICATO RURAL DE FAXINAL
Rua Yani de Oliveira Munhoz, 1526 - ao lado da Sanepar
CÂMARA MUNICIPAL DE FAXINAL
Horário: 8:h30min até as 17h00min

Reginaldo Antonio Pavese                                       Juliete Avelar                               Tatiana F. dos Santos
Presidente Comitê Organizador Municipal                  Presidente de Seção                    Secretaria de Seção

Temer está pior que Dilma para 59% dos brasileiros
O sujo e a mal lavada!

A proporção de pessoas que acham que o governo Temer está pior do que o governo 
Dilma subiu de 51% em julho para 59% em setembro, segundo pesquisa CNI/Ibope divulgada. 
A comparação foi piorando ao longo do tempo, em junho de 2016, só 25% das pessoas 
achavam o governo Temer pior. Em compensação, a parcela das pessoas que acham que os 
governos são iguais caiu de 35% em julho deste ano para 31% na pesquisa de setembro. Só 
8% dos entrevistados acham que o governo Temer está melhor que o governo Dilma. Esse 
percentual já chegou a ser de 23% em junho do ano passado, mas também vem piorando 
sucessivamente.
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Vacina contra o zika deve chegar apenas em 2019
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o secretário de Saúde dos Estados Unidos, 

Tom Price, se encontraram na segunda-feira (25), em Washington, durante reunião 
da Organização Panamericana de Saúde, e um dos assuntos tratados na conversa 
foi o combate ao zika. Mais especifi camente, o andamento da vacina para combater 
o vírus. A previsão é que a vacina só esteja disponível para a população em 2019. 
Em declarações publicadas pela Folha de S.Paulo, Barros afi rma ter pedido a Price 
que acelerasse o processo de produção da vacina, que será desenvolvida pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com as Universidades do Texas e de 
Washington, além do NIH (Nati onal Insti tutes of Health) e, agora, a GE Healthcare. 
“Penso que em dois anos podemos ter um resultado positi vo, mas evidentemente 
depende da evolução dos testes clínicos da fase três", afi rmou o ministro. Os 
testes da vacina com macacos e camundongos terminaram recentemente, de 
forma positi va, possibilitando a identi fi cação de possíveis sequelas da vacina que 
não foram detectadas anteriormente, como esterilidade. Os resultados foram 
publicados no últi mo dia 22, na Nature Communicati ons. Foi diante desse avanço 
e do acordo sendo tecido com a GE Healthcare que Barros reforçou o pedido por 
maior agilidade daqui por diante.

Governo Federal lança programa para aumentar renda no 
Bolsa Família

Para esti mular o aumento da renda dos benefi ciários do Bolsa Família, o 
governo anunciou o  programa Plano Progredir que, além de capacitação, vai 
disponibilizar R$ 3 bilhões por ano em linha de microcrédito. Segundo o ministro 
do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, a meta inicial do programa é atender, nos 
próximos 12 meses, entre 1 milhão e 1,5 milhão de famílias cadastradas no Bolsa 
Família. Atualmente, 13 milhões de famílias recebem o benefí cio. “O objeti vo é que 
essas pessoas possam progredir, ter uma vida melhor, uma renda melhor. Acho 
que o Bolsa Família não é objeti vo de vida de ninguém. A média do Bolsa Família 
é de R$ 180. [O programa] é para evitar que as famílias mais pobres cheguem 
à miséria. Um programa para que essas pessoas possam se manter enquanto 
não ti verem outra opção. O que estamos buscando é dar outra opção”, disse 
Osmar Terra à Agência Brasil. De acordo com o ministro, a adesão ao Progredir 
e o eventual aumento da renda, caso o benefi ciário consiga um emprego, não 
acarretará na exclusão imediata do Bolsa Família. “Não vai ter exclusão automáti ca 
de ninguém do programa. Vamos, inclusive, manter o Bolsa Família por dois anos 
para quem conseguir emprego com carteira assinada e ganhar até dois salários 
mínimos. Teremos uma série de regras que garantam que essas pessoas tenham 
o Bolsa Família enquanto precisarem, mas que elas possam almejar ter uma vida 
melhor”, argumentou o ministro. Além disso, as famílias que deixarem o Bolsa 
Família mas, posteriormente, perderem a nova fonte de renda poderão voltar a 
receber o benefí cio. Segundo Osmar Terra, em parceria com o programa, grandes 
empresas disponibilizarão vagas de empregos especifi camente para benefi ciários 
do Bolsa Família e do Cadastro Único.  As informações sobre o programa serão 
repassadas às famílias pelo sistema de pagamentos, pelos Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e também pela internet. (Agência Brasil)
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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

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 252m² Residencial 
Bela Casa, R$ 80.000,00 
5. Terreno 420m² Rua Ponta 
Grossa, R$ 60.000,00  
6. Terreno 600m², Rua Yani de 
Oliveira Munhoz esquina com Rua 
Dr Leônidas Buy, R$ 300.000,00 
(dois lotes Disponíveis)  
7. Casa Alvenaria, Acesso da Rua 
dos Dominicanos, R$ 240.000,00 
8. Casa Alvenaria, Rua Jose 
Kotlinski, Jd Garcia R$ 110.000,00 
9. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
10. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goias 
652, centro, R$ 150.000,00 
11. Casa Alvenaria, terreno 
267m², Rua 4,109, Jardim Pedro 
G da Luz, R$ 130.000,00 
12. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro 
Barbosa 308, R$ 120.000,00 
13. 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
15. Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00 

LOCAÇÃO VENDAIMÓVEL FAXINAL
Imóveis em vários bairros da cidade, 
fi nanciados pela Caixa Econômica 
Federal,
MINHA CASA MINHA VIDA.
- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 
113m² de construção(laje). 
Consulte Valor.
- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: 
Valor R$150.000,00.
-Casa Alvenaria Centro: 03 quartos 
(01 suíte). Terreno 15x40 600m². 
Consulte valor.
- Casa Alvenaria Vila Nova: 03 
quartos. Valor R$ 80.000,00.
- Casa Alvenaria Centro: 04 quartos. 
Valor R$290.000,00.
-Terreno 15x30 450m² Jardim Nova 
Faxinal. R$80.000,00.
- Terreno 222m² Jardim Los Angeles, 
Rua 31 de Março.R$40.000,00.
- Terreno 15x30 450m² Centro. 
Consulte Valor.
-Terreno 12,50x21,00 262,50m². 
Res. Bella Casa. Valor: 
R$130.000,00.
-Sala comercial de 380m² no Centro 
(imóvel com contrato de locação 
ativo). Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: 
MINHA CASA MINHA VIDA. 
Consulte Valor.
-Terreno de 15,50X22 341m²Rua 
Rio Grande do Norte x Rua Paraíba. 
Valor R$110.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 
fi nanciados pela Caixa Econômica 
Federal,
MINHA CASA MINHA VIDA.

- Casa Alvenaria (centro): 03 
quartos. Valor R$215.000,00.
-Casa Alvenaria Centro: Valor 
R$120.000,00.
-Casa Alvenaria Centro: 03 
quartos. Valor R$320.000,00.

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

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. 
- Chácara 19.169m² -CENTRAL-
Fica á 800m da Prefeitura 
Municipal de Faxinal.

-Casa Centro – 04 quartos. Valor 
R$800,00 mensal.
-Casa Jardim São Pedro – 02 
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.
-Sala Comercial – Centro: com wc. 
Valor R$500,00 mensal.

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

VENDA

IMÓVEL FAXINAL

IMÓVEL MAUÁ DA SERRA

LOCAÇÃO

IMÓVEL BORRAZÓPOLIS

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

REPRESENTANTE

"Você conquista, a gente protege."

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.

IMÓVEL MAUÁ DA SERRA

IMÓVEL RURAL

IMÓVEL CRUZMALTINA


