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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº106/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal que coloque iluminação no cemitério 
Cristo Rei em Ribeirão Bonito, também seja reformado o almoxarifado e seja colocado neste almoxarifado 
um arquivo para guardar documentação, também seja construído em regime de urgência um banheiro, 
pois estamos chegando mais uma vez dia de fi nados e não tem banheiro para as pessoas que ali vão 
visitar seus entes queridos estarem usando. 
Requerimento nº107/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal desentupir e arrumar um bueiro 
entupido na rua Santa Catarina em Ribeirão Bonito. Também providencie e arrume um poste que esta 
desbarrancando ao lado do bueiro e arrisca cair perto das residencias.
Pedido de Informação nº047/2017 – solicito informação ao senhor prefeito municipal se tem previsão 
para colocar iluminação pública na Rua São Paulo em Ribeirão Bonito. No qual já existe a extensão de 
rede só falta as luminárias e os moradores estão reclamando que estão pagando taxa de iluminação 
pública e não tem iluminação pública nesses respectivos lugares.

Vereadores Faxinal
MARCILIO CEZAR VICENTE 

Vereadores aprovaram o Projeto de Lei (PL) nº 045/2017, que institui a 
divulgação das belezas naturais de Faxinal por meio de adesivos e logotipos do 
Município. A matéria é de autoria do vereador Marcilio Cezar Vicente (PSC) e 
passou por segunda e última votação na sessão ordinária do dia 2 de outubro. 

De acordo com o autor da proposição, a iniciativa se deu com o objetivo de 
promover o turismo local. Conforme ele, o texto determina que a divulgação das 

belezas naturais poderá ocorrer por meio de impressos ofi ciais, em feiras, convenções ou eventos 
similares, na imprensa ofi cial, obras públicas, no interior ou exterior das repartições públicas do 
Executivo e Legislativo, e no uniforme dos servidores. 

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Com a Indicação nº 044/2017, a vereadora solicita que o Executivo informe 

se há uma previsão de quando o ônibus circular passará a atender aos moradores 
da Vila Nova e Vila Velha. No mesmo pedido, ela requer que seja feita sinalização 
na Rua Santos Dumont, em toda a extensão da via, indicando o atendimento de 
urgência e emergência do Hospital São Luiz. A parlamentar também pede que o 
Executivo providencie, com urgência, reca asfáltico para a Rua Benedito Cirilo. 

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Com a Indicação nº 045/2017, o vereador solicita ao Executivo que viabilize 

um convênio a ser fi rmado entre a Prefeitura de Faxinal e o Hospital do Câncer 
de Londrina para viabilizar atendimento aos moradores de Faxinal. O vereador 
argumenta que a população faxinalense tem oferecido relevante contribuição para 
as campanhas de apoio ao Hospital do Câncer de Londrina e, segundo ele, é alto o 
índice de casos de câncer na cidade. "Faxinal precisa desse convênio para garantir 

o encaminhamento de pacientes e agilizar o atendimento", frisa. No mesmo pedido, ele requer que 
seja criado o Programa Cortina Verde, por meio do qual, haverá a coibição do uso indiscriminado 
de agrotóxicos nas proximidades de rios e da cidade. "O objetivo é evitar a contaminação do lençol 
freático e, dessa forma, preservar a saúde da nossa população", explica. Ainda solicita que o 
Executivo possibilite uma alteração na emissão dos alvarás de licença, permitindo que a emissão 
para atividades de baixo risco ocorra em, no máximo, cinco dias.
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LINGUA DE FOGO
Na Terra do Boi a coisa tá preta, tamo perdendo 

o nosso representante da terra. Mas não se 
entreguem, continuem mandando língua pra nóis. 
Volta Coriolano cheinho!

Caro jornalista - Aviso aos funcionários Públicos 
que tomem cuidado com seus pertences carteiras, 
bolsas, cartões, o gatuno esta por ai, é, mais ele 
se deu mal, foi descoberto e vai ter que devolver 
o que furtou de uma vitima, valeu só que eu acho 
que este elemento não podia estar onde está ele já 
levou justa causa pela mesma conduta em emprego 
anterior.

Na Terra da Madeira moreninha cheinha tava 
de carça justa, mas tava uma beleza. Os quitutes 
são proeminentes!

A fãs do fi lhote da Dilma ta parecendo o projeto 
X. Só da as cumadis mostrando o nosso no carro 
rojo. Vixe!!

Deixaram o município quebrado e agora querem 
voltar. Xoo incompetente. Deixa quem sabe fazer!

Continua a novela da Dona Flor, mais agora 
com seus dez maridos. É fi la!

Tem uma nova cornitude por ai. Onde será e 
com quem? Tamo ai a disposição!

Tem cidade ai que os lulus querem dar o golpe, 
mas o povo já conhece a corja e não vai deixar 
voltar.

Amigo Jornalista, como será que anda a 
operação Lava Jato no RH de certa Prefeitura sobre 
o vencimento em dobro de funcionário. Será que vai 

ter inquérito administrativo? Aos olhos do MP é justa 
causa ou vai virar em Pizza como no Congresso?

Na Terra do Tumati as cumadis tão atacando em 
bando. Dizem que o desespero é tanto que quando 
não pegam ninguem, praticam o canibalismo sexual. 
É dos dois lados!

Na Terra do Café a coisa tá feia, uns querem, 
outros não. Mas se não é parente, aprova!

Na Terra da Uva, a coisa tá amarga, até a 
cornitude deu uma parada, tão todos de olho na 
política. A briga é boa!

Na Terra do Café lulu tá querendo pegar a 
luluzinha, mas tá difi cil, pois ela tá de olho no 
cachorrão. Auau!

Quem será o lalau ex-lalau e atual lulu que 
se juravam de morte, mas agora  estão juntos pra 
dar um golpe no povo? Nunca fi zeram nada pela 
cidade, só mamavam nas tetas do povo e agora 
querem voltar, mas de errada. Fujam deles!

Tanto no Congresso, quanto em algumas 
cidades a coisa tá feia. Mas nada tá tão ruim que 
não possa piorar. É vero!

Na terra da Ave o lalau tá com tudo, já fez mais 
em menos de um ano do que muitos dos ex-lalaus. 
É vero!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com

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

De 09/10 a 15/10

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E O BEM ESTAR DA POPULAÇÂO, É TRATADO COM CARINHO 
PELOS VEREADORES DE CRUZMALTINA!!!

 O que poderia melhorar em nossa cidade? O que falta para nossos habitantes?
Perguntas como essas somadas à preocupação e o compromisso assumido com a população, levaram os Vereadores: 

Ivone, Vlaumir, Roberto e Aparecido, buscar alternativas de melhores condições de vida para a população da cidade.
A Vereadora Ivone Neca está participando do Curso de Capacitação:“Bom Negócio Paraná”, na cidade de Faxinal, oferecido 

pelo Governo do Estado em parceria com o SEBRAE e demais órgãos estaduais, com intuito de obter informações e ideias 
inovadoras de como desenvolver políticas públicas que venham de encontro com o desenvolvimento do município e o bem 
estar da população.

Segundo a Vereadora, o incentivo às cooperativas, associações, microempresas e empresas de pequeno porte, apoio ao 
pequeno produtor e comerciantes locaisna obtenção de linhas de créditos bancários com juros e atendimentos diferenciados, 
alvarás de licença gratuito, facilidade na abertura de empresas, participação nos processos de licitação municipal entre outros 
benefícios, são assuntos discutidos na capacitação, os quais despertou o interesse em levar essas ideias para seu município 
e conta com o apoio das demais autoridades.

Em consulta junto ao SEBRAE, constatou-se que dos 399 municípios do Paraná, Cruzmaltina é o único que não possui 
a Lei Geral, que trata e promove todos esses e muitos outros benefícios à população, como exemplo: a Criação da Sala do 
Empreendedor que prestará um atendimento diferenciado aos pequenos produtores e comerciantes locais e a formação de um 
Comitê Gestor que fará o acompanhamento em forma de fi scalização do trabalho junto à população.

 A implantação da Lei, além de outros benefícios, também conta com capacitação gratuita aos adolescentes e jovens da 
cidade, preparando-os para o mercado de trabalho e ao mesmo tempo, tirando muitos deles fora dos malefícios que o mundo 
lhes oferece. Conta também com oportunidade para os professores em desenvolver um trabalho diferenciado, no qual desperte 
maior interesse por parte dos alunos na participação das aulas, tendo maior participação e presençadas famílias na escola, 
facilitando e colaborando com o trabalho educacional. Da mesma forma, assim como para os demais setores e funcionários 
do município.

Os Vereadores justifi cam, que Cruzmaltina foi criado há mais de 20 anos, já teve muitos avanços, porém, nunca houve ao 
longo dos anos um incentivo exclusivamente voltado aos interesses dos pequenos comerciantes e produtores da cidade. É 
preciso rever alguns conceitos, já que a prefeitura é o único maior empregador do município, que possui um quadro com mais 
de 270 funcionários efetivos, mais de 12 cargos comissionados, entre outros contratados como estagiários remunerados, que 
se somam a uma quantia exorbitante para um município de porte tão pequeno, com pouco mais de 3.000 habitantes.

Entre outros agravantes, a preocupação também se dá, enquanto legisladores e fi scais do município, tendo em vista que o 
mesmo vem sendo continuamente advertido pelo Tribunal de Contas do estado, em alerta sobre o elevado índice de gasto com 
pessoal ( Folha de pagamento), que vem ultrapassando o limite prudencial que é de 51%, o que causa ainda muita preocupação 
com o nosso quadro de funcionários, que além de já terem tidos muitos prejuízos em seus vencimentos por conta dos reajustes 
muito abaixo da infl ação, fi carão impedidos de ter novas correções.

Hoje, a maioria dos funcionários, estão sendo compensados com horas extras, funções gratifi cadas e outros benefícios 
irregulares para complementação de salários, devido à falta de reajustes adequados e merecidos em seus vencimentos, o 
que isto trará complicações à administração e prejuízos aos funcionários pois correm o risco de perderem os benefícios que 
recebem indevidamente, correndo ainda o risco de serem penalizados por isso.

Diante desses principais dados e preocupações além de outros, os Vereadores protocolaram na última sexta-feira 06/10/2017 
na Câmara Municipal, um Ofício juntamente com a Minuta da Lei que Institui e Estabelece o tratamento diferenciado e favorecido 
às Microempresas –ME e às Empresas de Pequeno Porte- EPP, para ser submetido à apreciação pelos demais Vereadores 
que compõe a casa de Lei, ocasião que esperam ser aprovada.

O maior objetivo, é o desenvolvimento e o bem estar da população, visando novos empregos e renda para o município que 
se reverterá automaticamente no crescimento da cidade e melhores condições de vidadas pessoas. Por outro lado, cumpre-se 
com uma das principais funções do vereador que é legislar em favor do povo em conformidade com a lei.

                           Essa é a devolução da confi ança obtida através do voto! 
 ASSINALA OS VEREADORES.

VEREADORES DE CRUZMALTINA PRESTAM CONTAS A POPULAÇÃO

Cidão Ivone Neca           Roberto Franco        Vlaumir Morador

PSDB manobra para manter relator 
Tudo bandido!

Em uma manobra para diminuir o constrangimento dentro 
do partido, mas manter o deputado Bonifácio de Andrada 
(PSDB-MG) como relator da denúncia contra o presidente 
Michel Temer, tucanos e deputados da base colocaram 
Bonifácio em uma vaga do PSC na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Na quinta-feira 
(05), após reunião com o presidente em exercício da legenda, 
senador Tasso Jereissati (CE) e com Andrada, o líder do 
PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP) tirou o relator da vaga 
que tinha como suplente no colegiado. Isso porque o partido 
estava constrangido em relatar a denúncia contra Temer. 
Desde a divulgação de informações da delação da JBS que 
comprometem o presidente, o PSDB se dividiu sobre o apoio 
ao governo, onde ocupa quatro ministérios. Na primeira 
denúncia, foram 21 votos contra o presidente e 22 para barrar 
as investigações dentro da bancada. Diante do impasse, para 
o deputado continuar na relatoria, outro partido da base teve 
que ceder a ele uma vaga na CCJ. Na tarde de quinta-feira, 
o líder do PSC, deputado professor Victório Galli (MT) retirou 
o deputado Marco Feliciano (PSC-SP) da vaga de suplente, 
para Andrada entrar. "A solução encontrada acabou selando 
um acordo que viabiliza o que ele pretende, que é ser o relator 
e não o coloca à frente do PSDB nesse projeto", afi rmou Tripoli 
a jornalistas. "Isso unifi ca a bancada", completou. Na votação 
da primeira denúncia contra Temer, em agosto, pelo crime de 
corrupção passiva, Andrada votou contra o prosseguimento 
do processo ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota, o 
presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), 
responsável pela escolha da relatoria afi rmou que a decisão teve 
critérios próprios e já amplamente divulgados, sem motivação 
partidária. A previsão é que o parecer seja apresentado na 
próxima terça-feira (10) no colegiado e votado no dia 17 de 
outubro. De lá, segue para o plenário, onde são necessários 
342 para afastar o presidente. Temer é acusado de obstrução à 
Justiça e de comandar uma organização criminosa. Os ministros 
Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria de 
Governo) também são alvos da denúncia.

Jucá é internado em hospital de Roraima
Depois cadeia!

Líder do governo de Michel Temer (PMDB) no Senado, o 
senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi internado com febre alta 
e suspeita de apendicite, segundo informou a assessoria do 
parlamentar. Entretanto, após passar por alguns exames,  o 
senador foi diagnosticado com diverticulite. Ele foi medicado e 
submetido a outros exames. A diverticulite é uma infl amação que 
acomete os divertículos, pequenas saliências que se formam 
na parede interna do intestino, principalmente em pacientes 
com mais de 40 anos de idade, A internação aconteceu poucos 
dias depois da Polícia Federal indiciar no âmbito da Operação 
Anel de Giges, os dois fi lhos do senador, o ex-deputado Rodrigo 
de Holanda Menezes Jucá e Mariana de Holanda Menezes 
Jucá, por crimes de peculato, lavagem de dinheiro e formação 
de organização criminosa. A operação investiga o suposto 
desvio de 32 milhões de reais por meio de superfaturamento 
na aquisição da fazenda Recreio, localizada em Boa Vista. 

Farmácia Magistal
99921-9161/ 3461-3773
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Mulher fi ca com celular preso na vagina 

No dia 05 de outubro, a Polícia Militar  e a Polícia Civil, foram 
acionadas para comparecer no Hospital Municipal de Grandes Rios, 
após solicitação feita por um enfermeiro. O motivo é que a unidade de 
saúde recebeu, como paciente, uma mulher, de 26 anos, que precisava 
de um procedimento cirúrgico para retirada de um aparelho celular que 
estava enroscado em sua vagina.  "Ela  relatou para a enfermeira que 
no interior de sua vagina, havia um aparelho celular envolvido em um 
preservativo. Segundo a enfermeira, foi perguntado para a mulher, o 
motivo, e a mesma relatou que seu esposo está preso na cadeia de 
Grandes Rios/PR, por tráfi co de drogas e que ela havia levado o objeto 
dentro das partes íntimas, porém ao entrar na cadeia, não consegui mais 
retirar o objeto", informou o boletim da Polícia Militar. O delegado Ricardo 
Mendes, determinou que assim que o aparelho fosse retirado, deveria 
ser repassado à Polícia Civil para sua apreensão e que a mulher seria 
posteriormente ouvida para formalização de um termo circunstanciado. 

Mandado de prisão em Faxinal
Em Faxinal, por volta das 11 horas, de 05 de outubro, uma equipe de 

serviço da PM, juntamente com a Polícia Civil, realizaram o cumprimento 
de um mandado de busca e apreensão na residência de Valdomiro 
Heidemann Borges dos Santos, de 18 anos. Na residência, nada de ilícito 
foi encontrado, porém Valdomiro possuía, em seu desfavor, mandado 
de prisão por roubo. Ele nega o crime.

Moto é recuperada em Flórida do Ivaí
No dia 02 de outubro, segunda-feira, às 17 horas, foi recuperada 

uma motocicleta que tinha sido furtada em Grandes Rios. A PM realizava 
patrulhamento quando foi acionada por um morador, o qual relatou que 
a motocicleta de seu irmão, que havia sido furtada em data de 24 de 
setembro, de 2017, estava abandonada no Distrito de Flórida do Ivaí. 
Soldados foram ao local e avistaram a motocicleta Honda de cor vermelha 
sem placa, o qual após consulta pelo chassi, verifi cou-se tratar-se da 
motocicleta mencionada e abandonada na Rua principal, em frente a 
Praça da Igreja Católica.

Batida entre moto e caminhoneta
Em Grandes Rios, foi divulgado no dia 03 de outubro, um acidente 

que aconteceu Avenida das Flores com a Rua Francisco Inácio de 
Almeida. A batida foi entre um Chevrolet D 20, Custom, conduzido por 
uma mulher e uma motocicleta Honda CG 150 Titan conduzida por um 
homem, sendo que o piloto não possui CNH. Ambos condutores não 
se encontravam no local, pois foram encaminhados para atendimento 
médico no Hospital Municipal de Grandes Rios. A motocicleta foi recolhida 
para pátio do DPM, pois se encontra com pendências junto ao DETRAN. 
Nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Batida com morte entre Mauá da Serra e Ortigueira 
"Segundo nota divulgada pelo Canal 38 de Apucarana, faleceu 

internado no Hospital Materno Infantil, também de Apucarana, a pequena 
Lara Batan, 7 anos, vítima de um acidente grave na Serra do Cadeado. 
No dia da batida, uma mulher de nome Sueli Ferreira, já tinha falecido. 
Segundo informações, as vítimas são de Londrina, ocupavam um Prisma 
quando bateram contra uma caminhão que seria de Telêmaco Borba. 
Conforme já noticiado, o acidente foi na Rodovia BR 376, entre Mauá 
da Serra e Ortigueira, mais precisamente no km 309. Foi o segundo 
acidente grave na mesma rodovia e 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. O Prisma, estava com uma família 
que voltavam de Curitiba, sendo que a mulher morreu no local. 

Polícia de Grandes Rios prende ladrões em Apucarana 
Depois de quatro meses de Investigação e um bom trabalho do 

delegado Ricardo Mendes, de Grandes Rios, e toda sua equipe, mais 
uma assalto foi desvendado no município no dia 04 de outubro, de 2017. 
Vale ressaltar que de todos os roubos praticados desde que o Delegado 
assumiu a Delegacia de Grandes Rios, este era o último que ainda 
restava esclarecer, o que deixa claro a ação dedicada da Polícia Civil 
daquele município. Foram presos em Apucarana, Julio Cesar Flauzino 
Pinheiro e Diego de Souza Nogueira, ambos apontados como autores 
de um assalto no Distrito de Ribeirão Bonito (Grandes Rios), ocorrido 
no dia 07 de junho, de 2017, quando eles fi zeram vítima Douglas 
Vertuan e sua família. O trabalho da Polícia Civil foi exemplar; eles 

 Bandido invade Loja em Faxinal 
Uma loja foi alvo de assaltante na Rua Ismael Pinto Siqueira na 

cidade de Faxinal. Segundo a comerciante, responsável pelo local, 
um indivíduo moreno, estatura mediana, magro, trajando blusa bege 
com branca e calça jeans, entrou na loja usando um capacete preto, 
óculos escuro e portando um revólver velho. O autor anunciou assalto e 
ameaçando a vítima de morte exigiu que pegasse os celulares da vitrine 
e o dinheiro do caixa. Logo em seguida, ele fugiu em uma motocicleta 
preta, sozinho e em alta velocidade. 

Confusão entre pivetes e mulheres
Em Faxinal, a Polícia Militar, começou na noite de 05 de outubro, 20 

horas, a registrar uma confusão na Rua Urias Miranda, próximo a ACEF, 
envolvendo menores de 11, 13, 14 e 16 anos, e ainda  mulheres de 27 e 
35 anos. Houve lesões corporais e muito bate boca. A Polícia Militar foi 
acionada pelo menos três vezes para acalmar os ânimos. Ao fi nal, uma 
mulher de 27 anos, de nome Adriana da Luz chegou a ser detida, ela foi 
acusada de usar uma barra de ferro para agredir outras duas pessoas. 
Somente na delegacia, a Polícia iria apurar os motivos das confusões.

Carreta pega fogo em Dinizópolis 
 Uma carreta  Volvo pega fogo na Rodovia PRT 272, próximo ao 

trevo de Dinizópolis, Distrito de Cruzmatlina, no trecho que liga com o 
trevo de Borrazópolis, fato ocorrido na manhã de 02 de outubro, segunda-
feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária do Porto Ubá, houve 
solicitação informando que uma possível pane, provocou o incêndio.  O 
proprietário, Beto Tôtolo, de Jardim Alegre, disse que a carreta estava 
carregada com trigo e seguia para Sertanópolis. Foi feita uma revisão 
antes da viagem, mas infelizmente houve o incêndio. Outro detalhe, é 
que a carreta não tinha seguro.  Todas as providências foram tomadas 
e a rodovia fi cou parcialmente interditada. 

Carro cai na ribanceira
Mais um acidente na BR 376, no km 317. Um Peugeot 308 de 

Apucarana caiu na ribanceira provocando danos, no dia 02 de outubro, 
de 2017. Segundo informações, o acidente aconteceu no km 317, em 
uma das tantas curvas da Rodovia do Café. O 317 fi ca exatamente 
entre a Praça de Pedágio Mauá e o início da Serra do Cadeado. Com 
a chegada da Polícia Rodoviária Federal e equipes da Rodonorte, os 
ocupantes foram socorridos, mas apesar do susto e queda na ribanceira, 
provocando danos, não houver feridos graves. 

Namorada surra namorado
 Em Grandes Rios, namorado apanha da namorada e aciona a 

Polícia Militar, na Rua Pasteur. A acusada, Alexandra Santana Nunes, 
de 42 anos, foi detida. O solicitante relatou que sua namorada, com a 
qual mora junto a aproximadamente quatro meses, passou o dia todo 
ingerindo bebida alcoólica e por volta das 19h30mim começaram a discutir, 
momento este, que ela começou a agredi-lo com tapas e ainda jogou 
algumas ferramentas de pedreiro (martelo e colher de pedreiro). Como 
houve interesse em representar, o caso foi levado a Delegacia de Polícia.

A ameaça em Ribeirão
No dia 1º de outubro, às 17 horas, houve confusão em um local, 

divulgado apenas como sítio, localizado às margens da Rodovia PR 082. 
O denunciado foi Jonathan de Paula, de 19 anos. A equipe da PM foi 
solicitada a comparecer no local onde estaria acontecendo uma ameaça. 
Em contato com o solicitante, este relatou que o acusado foi até sua 
residência com um facão em mãos e fez ameaças contra sua pessoa 
dizendo: “que se o solicitante não lhe pagasse, isso não fi caria assim”. 
O homem ainda afi rmou que o motivo da cobrança, era porque o autor 
o ajudou colher café. Policiais foram ao Distrito de Ribeirão na Rua Rio 
Grande do Sul com a Rua São Paulo, onde foi abordado o referido autor 
das ameaças, o qual negou o cometimento de qualquer crime.

Neta dimenor ameaça avó
Foi solicitado via COPOM para uma equipe se deslocar até a Rua 

Pastor Luiz Santiago,  pois havia uma moça ameaçando uma senhora 
de 70 anos. A Equipe da Polícia Militar de Faxinal ao chegar no local, 
identifi cou a vitima de 70 anos, onde relatou que sua neta, menor de 
idade, chegou em sua residência transtornada e passou a lhe ameaçar 
dizendo que iria matar ela e que colocaria fogo em sua residência, com 
isso  a vítima falou que iria chamar a Polícia, sendo assim a menor se 
evadiu do local. Diante dos fatos foi feito patrulhamento nas imediações 
na iminência de localizar a adolescente, mas sem êxito. Informações 
boletim da polícia. 

primeiro conseguiram rastrear os celulares que foram roubados e por 
eles, chegaram ao receptador, ou seja, a pessoa que havia comprado 
os aparelhos. Em seguida, o serviço de inteligência, coordenado pelo 
Delegado, chegou aos autores em Apucarana, um deles preso na Rua 
Adolfato, no Jardim Colonial. Eles negaram o crime, mas na casa do 
Diego, foi apreendido um facão, usado no dia do assalto e ele trazia no 
pescoço, um cordão (joia) e ainda uma espécie de corrente em forma 
de terço, reconhecidos como produto roubado no dia do crime. Também 
foram apreendidos, máquina fotográfi ca, vários celulares e outros objetos 
de origem duvidosa. Na casa de Flauzino havia apenas uma balança 
de precisão. Além de Apucarana, também foram feitas diligências na 
cidade de Londrina. A Polícia ainda apura qual a ligação dos bandidos 
com Grandes Rios, ou quem estaria dando informações para que eles 
pudessem agir no município.

Assalto em Mauá da Serra
Em Mauá da Serra, Sandro P. S., de 34 anos, foi assaltado na Rua 

São Judas Tadeu, próximo a Ofi cina Godas. Ele contou que estava no 
carro com sua namorada, quando foram rendidos por dois bandidos 
que os colocaram no banco de trás de um GOL G6, prata ano 2015, 
placas AYT-4528. Eles seguiram em direção ao trevo,  tomando sentido 
a Londrina, sendo que na Rodovia,  Sandro abriu a porta traseira e pulou 
do carro em movimento. Os  ladrões ainda tentaram alcança-lo, mas não 
conseguiram. Em seguida, liberaram a mulher, roubaram dois celulares 
e fugiram com o veículo. O roubo é investigado.  

PM e PC de Faxinal prendem ladrões
As Polícias Civil e Militar cumpriram, na manhã de 05 de outubro, de 

2017, em Faxinal, mandados de busca e apreensão e também Mandados 
de Prisão, os quais culminaram com as prisões de Wellisson Silva, 
vulgo Chapa e Valdomiro Borges, expedidos pelo Juízo da Comarca 
de Faxinal com base em levantamentos da Delegacia (Polícia Civil) e a 
representação da Autoridade Policial. Os dois são suspeitos de serem 
os autores de uma tentativa de roubo ocorrida na madrugada do dia 
21 julho, de 2017, na Vila Nova, em Faxinal, contra uma mercearia. 
Na ocasião, o comerciante pernoitava no interior do estabelecimento, 
quando os indivíduos efetuaram vários disparos contra o Mercado e 
quase atingiram o proprietário. As investigações prosseguem para 
prender  outros dois possíveis envolvidos no referido crime e também 
em diversos outros furtos e roubos praticados na Vila Nova nos últimos 
meses. Ambos os presos negam envolvimento. Além desta acusação, o 
conhecido Chapa, também foi reconhecido em outro roubo ocorrido mês 
de agosto  de 2017, no qual  confessou envolvimento. O delegado da 
Polícia Civil de Faxinal, Antônio Sílvio Cardoso, salienta que as forças 
policiais estão trabalhando em conjunto para combater a criminalidade 
e evitar que mais delitos sejam praticados. 

 Sedução a menor gerou comentários em Grandes Rios 
 Um rapaz em um veículo branco, supostamente tentou seduzir uma 

garota de 11 anos, na Avenida Brasil, Praça Camponesa, em Grandes 
Rios, no dia 05 de outubro, de 2017, e o fato repercutiu como se fosse 
uma tentativa e sequestro, fato que não é verídico. Para esclarecer o que 
exatamente aconteceu, vamos reproduzir o relato que consta no Boletim 
da Polícia Militar. "A menina de 11 anos, disse que havia saído do Colégio 
e foi até a Praça da Camponesa com sua amiga, sendo que após sua 
amiga ir embora, estava sozinha deslocando-se para sua casa, quando 
foi abordada por um homem em um carro de cor branca, sendo que não 
soube informar se era uma Saveiro ou Strada, e que ele começou a fazer 
perguntas sobre sua amiga. Como disse que não a conhecia direito, o 
homem de cor branca, cabelo raspado e gordo, começou a perguntar 
quantos anos ela tinha, e se estava com namorado. Em seguida, entregou 
um papel com seu número de telefone, momento em que a vítima  saiu 
correndo para encontrar sua mãe", informou a PM. Buscas foram feitas, 
mas o tal carro informado pela menor, não foi encontrado.  

Veículo de Apucarana caiu na Serra do Cadeado 
Mais um acidente na BR 376, no km 317. Um Peugeot 308 de 

Apucarana caiu na ribanceira provocando danos no dia 02 de outubro, 
de 2017. Segundo informações, o acidente aconteceu no km 317, em 
uma das tantas curvas da Rodovia do Café. O 317 fi ca exatamente 
entre a Praça de Pedágio Mauá e o início da Serra do Cadeado. Com 
a chegada da Polícia Rodoviária Federal e equipes da Rodonorte os 
ocupantes foram socorridos, mas apesar do susto e queda na ribanceira, 
provocando danos, não houve feridos graves. 
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Iniciaram-se no dia 03 de outubro, os trabalhos da construção 
da segunda etapa da Ponte no Rio do Peixe na parte que está 
localizada no município de Rosário do Ivaí. É mais uma obra, 
entre as várias que o Prefeito Ilton Shiguemi Kuroda está 
viabilizando para Rosário do Ivaí. A construção da ponte é uma 
realização que vem de encontro a um sonho antigo do povo 
rosariense. A atual gestão não mede esforços para atender a 
população de uma forma geral. A transparência, honestidade e 
cautela são marcas registradas do governo do prefeito Kuroda. 
Hoje, Rosário do Ivaí tem um prefeito que trabalha em prol da 
maioria. Já nas gestões anteriores, uma meia dúzia de gatos 
pingados usavam o dinheiro público para interesses particulares. 
- Informações Leandro assessoria de imprensa. 

Prefeitura de Rosário inicia 2ª etapa das 
obras na Ponte do Rio do Peixe  

Em segunda e última votação, foi aprovado, no dia 25 de 
setembro, o Projeto de Lei (PL) n° 044/2017, que estabelece 
procedimentos e medidas de proteção para os casos de violência 
praticados contra os profi ssionais da Educação. A matéria é 
de autoria do vereador Édi Willian Moreira dos Santos (PPS) 
e já seguiu para sanção do prefeito municipal.  No texto, o 
autor explica que será considerado ato de violência contra os 
profi ssionais da Educação qualquer ação ou falta decorrente da 
relação de ensino que cause insegurança, lesão corporal, ofensa 
moral ou dano patrimonial. As medidas de proteção também 
ocorrerão diante de ameaças, sejam elas por ato escrito, falado, 
por gestos, por telefone ou e-mail, direcionadas aos profi ssionais 
da Educação.   Se houver a prática de atos infracionais – crime 
ou contravenção penal –, a unidade da Polícia Militar (PM) será 
acionada, haverá a elaboração de boletim de ocorrência e a 
condução das partes para as devidas providências na Delegacia, 
Ministério Público ou Poder Judiciário. Já nos casos que não 
são considerados infracionais, o agente e os seus responsáveis 
serão convocados pelo gestor da unidade escolar e submetidos 
a avaliação de conduta disciplinar.   O projeto ainda prevê 
os procedimentos que poderão ser adotados pelo conselho 
escolar. Entre as ações, estão a advertência verbal ou por 
escrito e transferência consensual, mediante consentimento 
dos pais, além da transferência por decisão judicial.  Ações 
como bullying ou cyberbullying, desacato aos professores 
ou funcionários, falsifi cação de documentos ou assinaturas, 
dano ao patrimônio escolar, brigas, entre outras, também são 
atos que, se o aluno praticar, o mesmo deverá ser submetido 
a avaliação disciplinar.

Criado PL que garante proteção aos 
profi ssionais da Educação

O prefeito de Faxinal, Ylson Cantagallo juntamente com 
Rafael Macedo Cantagallo, estiveram em Curitiba onde 
percorreu várias secretarias e gabinetes dos deputados, 
para acelerar a liberação de recursos para o município. Na 
oportunidade uma importante conquista da construção de 
uma quadra poliesportiva, denominada de Meu Campinho, no 
valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), recurso 
este que foi possível graças ao deputado Estadual Ratinho 
Junior, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e intermediado 
pelo deputado Stephanes Junior. Urbanização e incentivo 
ao esporte. Essa conquista trará um grande benefício para 
toda comunidade com a prática de esporte e resgate social. 
Ressaltando que com a prática esportiva é possível evoluir em 
diversos aspectos, descoberta de atletas de alto rendimento, 
valorização de profi ssionais da área de saúde e educação física, 
implantação de conduta disciplinada, somada a uma formação 
mais adequada para os jovens, dentre outros positivos. – Da 
assessoria

Gallo busca recursos na Capital do Estado

Em sua viagem á Curitiba, na quarta-feira (04), o prefeito 
Gerôncio  foi conhecer de perto o Projeto Saúde Viação Garcia. 
O Prefeito esteve nas salas de espera da garagem da empresa 
que funciona como casa de apoio e verifi cou os espaços de 
atendimento e recebimento dos pacientes de Rio Branco do 
Ivaí via 22° Regional de Saúde de Ivaiporã, mas com despesas 
de viagem pagas pelo Município. Uma enfermeira acompanha 
os pacientes até os hospitais, desde o desembarque até o fi nal 
dos procedimentos e retorno a cidade. Maiores informações 
sobre o projeto no posto de saúde  com o secretário  Adonil 
Rosa e equipe. - Da assessoria

Gerôncio acompanha de perto o Projeto 
Saúde Viação Garcia

A Secretaria de Estado da Educação defi niu o cronograma 
de matrículas e rematrículas na rede estadual, para o ano que 
vem. Os pais ou responsáveis dos alunos que vão ingressar no 
6º ano do ensino fundamental ou na 1ª série do ensino médio 
devem comparecer às escolas de 04 a 08 de dezembro para 
a matrícula. É necessário levar original e cópia da Certidão de 
nascimento ou RG, fatura da conta de luz atualizada, histórico 
escolar e a carta matrícula, se disponível. De acordo com a 
superintendente da Educação, Ines Carnieletto, é importante 
que a família ou os responsáveis pelo aluno mantenham o 
endereço sempre atualizado nas secretarias das escolas, isso 
garante que ele será destinado para a escola da rede estadual 
mais próxima. No caso dos alunos que vão para o 7º, 8º e 
9º ano do ensino fundamental, ou ainda na 2ª e 3ª série do 
ensino médio, pais ou responsáveis precisam ir até a escola 
para assinar a rematrícula, entre os dias 16 de novembro a 1º 
de dezembro. Não é necessário apresentar documentação. 
Os alunos que pretendem ingressar na rede estadual devem 
procurar a escola de interesse entre os dias 18 a 22 de dezembro 
e informar pretensão de vaga. Os estudantes que desejam trocar 
de escola estadual, mas dentro do próprio município, devem 
procurar a unidade de interesse a partir de 02 de janeiro. O 
ano letivo de 2018 começa no dia 19 de fevereiro e as aulas 
vão até 19 de dezembro. 

Secretaria da Educação defi ni cronograma 
de matrículas no PR

O prefeito Kuroda, através da Secretaria de Saúde, vem 
prestando um bom trabalho em prol da população rosariense. 
Na quarta-feira (27), os pacientes cadastrados na primeira 
etapa que irão fazer implante dentário pela Autarquia Municipal 
de Saúde de Apucarana, estiveram no Centro de Saúde José 
Miguel Lino, para passar por avaliação odontológica com os 
especialistas em implantodontia. Na oportunidade o prefeito 
kuroda e os vereadores Cezar e Jandre, aproveitaram para 
acompanhar de perto o trabalho. A secretária Silmara tem feito 
um grande trabalho à frente da secretaria,  confi amos nela e 
ela está dando conta do recado. – Assessoria de imprensa

Saúde em Rosário do Ivaí é prioridade 

Agentes da Polícia Federal cumpriram 21 mandados de 
prisão temporária na sexta (6) na região metropolitana do Rio 
de Janeiro, contra suspeitos de desvio de recursos públicos 
destinados à merenda escolar no estado. Segundo a PF, o 
grupo é suspeito de criar um cartel criminoso de empresas 
do ramo alimentício e de prestação de serviços, para desviar 
os recursos públicos. As informações são da Agência Brasil. 
O grupo atua em municípios como o Rio de Janeiro, Niterói 
e Duque de Caxias. A chamada Operação Inópia também 
cumpre 30 mandados de busca e apreensão nessas cidades. 
Investigação da PF, em parceria com a Controladoria-Geral 
da União, a Receita Federal e o Ministério Público Federal, 
identifi cou diversos procedimentos licitatórios viciados, com 
indícios de direcionamento das licitações, superfaturamento, 
corrupção, blindagem patrimonial, lavagem de dinheiro e 
uso de empresas constituídas em nome de laranjas. Eles 
serão indiciados por formação de cartel, crime de licitações 
e corrupção ativa, dentre outros. A PF não divulgou o nome 
dos presos, das empresas investigadas ou de seus sócios, 
que permanecerão em sigilo por determinação judicial. Com 
informações da Folhapress.

Roubo de merenda no Rio de Janeiro
Até das criancinhas?
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COLUNA SOCIAL

A querida Dona Arlete Cabral comemora com a filha Tânia, o genro 
Gordinho e demais familiares seus 92 anos de vida nos USA. Parabéns!! !

Amanda Bordignon Paes de nver em Faxinal. Parabéns! Amigos tomando uma no Beer Serv em Faxinal Cesar com a fi lha Tayna e o mascote Nico

Os meninos do Pau Lascado, jogando um truquinho na 
Praça em Cruzmaltina Bar das primas em Faxinal Leonardo Moraes de niver em Faxinal. Parabéns!!
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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

Pais e Filhos

Dizem que é santista, mas ta 
mais pra bambi 

O meu amigo Bruno de 
Atibaia
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Lançamento do Outubro Rosa na Assembleia

O lançamento da campanha Outubro Rosa, de orientação 
e prevenção ao câncer de mama, ganhou espaço na sessão 
de segunda-feira (2), da Assembleia Legislati va do Paraná. A 
diretora do Hospital de Câncer de Londrina, Mara Rossival 
Fernandes, fez o pronunciamento em nome das mulheres e 
dos representantes das enti dades convidadas. O deputado 
estadual Tercilio Turini parti cipou do evento, parabenizou 
o trabalho do Hospital do Câncer no atendimento aos 
pacientes e ressaltou que homens e mulheres devem estar 
atentos aos cuidados com a saúde, para prevenir o câncer 
de mama e todas as outras doenças que podem ser tratadas 
e curadas desde que diagnosti cadas precocemente. Turini 
enfati zou que campanhas como o Outubro Rosa precisam 
do apoio de toda a população. “São de grande relevância 
porque chamam a atenção dos veículos de comunicação, 
levam o tema à discussão nos ambientes de trabalho, nas 
igrejas, nas associações de classe, nos lares e em muitos 
outros lugares. Assim as pessoas buscam mais informações 
e a conscienti zação aumenta”, disse o deputado.

Ampliar investi mentos no SUS é o grande 
desafi o para governantes

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma importante 
conquista para atendimento à população, principalmente 
a que mais necessita, e precisa ser mais valorizado com 
ampliação dos investi mentos pelo governo federal. Os 
próximos governantes, que serão eleitos daqui um ano, 
devem priorizar o aumento de recursos para o SUS ou 
muitos prestadores de serviços deixarão de socorrer as 
pessoas porque os valores repassados não cobrem as 
despesas dos procedimentos. É o alerta do deputado 
estadual Tercilio Turini, ao repercuti r em pronunciamento 
em sessão da Assembleia Legislati va do Paraná a manchete 
da edição desta segunda-feira do jornal Folha de Londrina, 
que noti cia: “Falta de recursos e defasagem na tabela do 
SUS desafi am hospitais”. Para Turini, se não houver maior 
clareza e determinação em aumentar os investi mentos no 
SUS à rede de saúde pode entrar em colapso. O deputado 
destacou que atualmente as Santas Casas, hospitais 
fi lantrópicos e parti culares são responsáveis por 70% das 
internações pelo SUS, fi cando a rede pública com 30%. “A 
tabela de procedimentos teve correção abaixo da infl ação 
nos últi mos anos, está completamente defasada. Médicos 
de diversas especialidades já deixaram de atender pelo SUS 
porque os valores pagos são irrisórios. Se o governo federal 
não atentar para o problema, muitos hospitais vão suspender 
o atendimento pelo SUS”, ressaltou. Para Tercilio Turini, o 
fortalecimento do SUS é o ponto chave no sistema público 
de saúde do Brasil. “Presidente da República e governadores 
precisam encarar o desafi o de garanti r mais investi mento no 
SUS, ou a população vai sofrer ainda mais sem a assistência 
de saúde”, afi rmou o deputado estadual.

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.

POLÊMICA - População voltou a protestar na Câmara de Rosário do Ivaí 
                 A REVOLTA CONTINUA             

A população continua revoltada com a "Comissão Processante" que tem o apoio de seis vereadores e 
pode cassar o mandato do prefeito. Para os manifestantes, tudo não passa de perseguição política

Rosário do Ivaí viveu mais uma sessão da Câmara Municipal, marcada por polêmica 
e protestos contra um grupo de seis vereadores, liderados pelo presidente da Casa, o 
vereador Osmiranou Siqueira, o "Lustroso", do PT. Como já informamos, a insatisfação 
começou no dia 13 de setembro, de 2017, quando a reportagem do Blog do Berimbau 
noticiou que a Casa de Leis, aprovou um pedido de abertura de Comissão Processante 
(CP) com a fi nalidade de investigar  desvio de função. A denúncia foi apresentada por 
um funcionário público. 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. Ao fi nal, o relatório, terá que ser aprovado por pelo menos seis votos 
no plenário da Câmara, o que pode resultar em perda do mandato ao prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, do PSC. Na sessão realizada 
no dia 27 de setembro, a casa de leis fi cou lotada e os ânimos se alteraram. Clique AQUI para rever matéria da primeira sessão. Na 
segunda sessão, realizada no dia 04 de outubro, o repórter Sérgio Moura Oliveira, esteve acompanhando e representado a Rádio 
Nova Era e Blog do Berimbau. Segundo ele, todos os vereadores usaram o direito de se pronunciar. O vereador João do Licio, do 
PTB, questionou o pagamento de diárias ao Prefeito Kuroda, e fez comparações com municípios vizinhos. O vereador Valdecir, do 
PSDB, também tocou no assunto das diárias, momento em um cidadão de 63 anos se revoltou dizendo que o prefeito Kuroda fez o 
uso do benefício, mas que o valor foi irrisório diante dos mais de R$5.000.000,00 conquistados para o município. O clima fi cou quente 
e o presidente da casa pediu para que o cidadão se retirasse, o que causou um momento de tensão. O vereador Cesar do Anísio, 
continuou observando que a CP - Comissão Processante tem erros na sua criação e que tudo não passa de um absurdo. Moradores, 
falaram a nossa reportagem, e todos saíram em defesa do prefeito. - Berimbau/Nova Era

Gerôncio busca fazer gestão efi ciente em Rio Branco
O prefeito Gerôncio se reuniu na manhã de segunda-feira, 02 de outubro, com 

secretários e chefes de departamentos, o vice-prefeito João Franco também esteve 
presente, além do vereador Márcio,  a reunião durou quase 4 horas e foi bastante produtiva, 
com assuntos internos da administração. Mostrando organização e competência, o 
prefeito Gerôncio faz questão de acompanhar e cobrar produtividade dos setores, de 
organizar a casa e saber de tudo que está se passando em todos os setores. Além de 
receber idéias, o Prefeito sempre aplica inovações em sua administração. Uma verdadeira 
gestão, competente e inovadora, ao contrário do que era no passado. – Da assessoria 

Em um País de besta surge uma Heroína
A professora que mesmo em chamas tentava salvar as crianças de Janaúba

Uma heroína. É assim que a professora da creche Gente Inocente Heley Abreu 
está sendo aclamada pelas ruas de Janaúba, cidade no norte de Minas Gerais onde 
crianças foram assassinadas pelo vigia Damião Soares dos Santos. A docente de 43 
anos morreu na noite de quinta-feira (5). Ela teve 90% do corpo queimado ao tentar 
salvar seus alunos do incêndio provocado por Damião. Ela também teria tentado lutar 
contra ele para impedir que o ataque fi zesse mais vítimas. O jornal O Tempo conseguiu 
entrevistar a mãe de Heley, Valda Terezinha de Abreu. "Minha menina salvou tanto 

anjo, não é possível que os anjos não vem salvar ela", disse, antes da confi rmação da morte da fi lha. Heley sofreu a maior parte 
das queimaduras enquanto tentava retirar as crianças pela janela da creche. O vigilante havia fechado a porta, impedindo que os 
pequenos saíssem do local. Apesar do corpo tomado pelo fogo, ela reunia forças para carregar as crianças para o lado de fora ao 
mesmo tempo em que tentava debelar as chamas que a atingiam. Além da professora, morreram varias crianças de quatro anos e o 
próprio vigia. Funcionário da prefeitura, Damião estava afastado do trabalho desde o mês passado. Ele teria ido à creche entregar o 
atestado médico. Disse que iria distribuir picolés para os pequenos e se dirigiu à sala de aula, onde jogou alcool nele próprio. Depois 
começou a abraçar as crianças e usou um isqueiro. De acordo com o delegado regional de Janaúba, Bruna Barbosa, Damião tinha 
mania de perseguição, achava que seria envenenado e pode ter sofrido um surto psicótico antes do ataque às crianças. Entretanto, 
a investigação mostra que a princípio o crime foi premeditado. Muitas pessoas continuam internadas em Janaúba, Montes Claros, 
cidade a 135 km do local do atentado, e Belo Horizonte. A maioria, crianças.

Preço da gasolina volta a subir nos postos em novo recorde
Fumu ni nóis!

O preço médio do litro da gasolina voltou a subir nos postos, batendo novo recorde 
no ano. O preço médio do combustível aumentou para 3,884 reais na semana passada, 
segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Na semana anterior, o 
preço médio do litro da gasolina era de 3,879 reais. O Norte tem o maior preço médio 
de gasolina por região do país: 4,077 reais. Em seguida vem o Centro-Oeste, com um 
preço médio de 3,911 reais, seguido pelo Nordeste, com 3,895 reais por litro. No Sul, 
o litro da gasolina sai por 3,893 reais, em média. No Sudeste, o preço médio fi cou em 
3,841 reais. O preço médio do litro de diesel também subiu, passando de 3,321 reais 
para 3,333 reais. O preço médio do litro do álcool nos postos passou de 2,624 reais para 
2,637 reais entre a semana encerrada no dia 23 de setembro e sexta-feira passada.
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e a
Criança

De tudo o que nos cerca na vida, uma das dádivas mais 
preciosas que Deus nos proporciona é a presença da criança. 
Ela tem o dom especial de dar sabor e graça a tudo. Contenta-se 
com tão pouco: um passeio, um pôr-do-sol, um pacote de 
pipoca. E tem a pretensão de que o mundo inteiro lhe pertence. 
É sua a árvore, a bola, a peteca. É seu o pássaro, o jardim. São 
seus o carro do papai e o batom da mamãe. Uma criança nasce 
com um brilho angelical e mesmo crescendo, sempre fi ca um 
halo de luz sufi ciente para nos cativar o coração, mesmo que 
ela se sente no lodo, chore a todo o volume, faça um berreiro 
ou ande pela casa se gabando, depois de vestir as melhores 
roupas e sapatos de sua mãe ou de seu pai. Ela pode ser a 
mais carinhosa do mundo e parecer a mais ingênua, até ao 
ponto de esgotar a nossa capacidade de responder perguntas. 
Quando está brincando, produz todo tipo de ruídos que nos 
colocam os nervos à fl or da pele. Quando a repreendem ela 
fi ca quietinha, faz beicinho, carinha de choro. Mas continua com 
esse brilho angelical nos olhos. 

Ela é a inocência jogada na Terra, a beleza fazendo 
cambalhotas e também a mais doce expressão do amor 
materno, quando acaricia e faz dormir a sua boneca ou o seu 
bichinho de pelúcia. Quando Deus a cria, utiliza uma parte da 
matéria prima de muitas de suas criaturas. Usa os gorjeios do 
sabiá e os saltos do gafanhoto, a curiosidade e a suavidade 
do gato, a ligeireza do antílope e a teimosia de uma mulinha. 
Gosta de sapatos novos, de sorvete, brinquedos, do jardim 
de infância, dos companheiros de folguedos e de correr atrás 
dos pombos e do gatinho. Adora livros de colorir, as lições de 
dança, a bola e o patinete. Ama a praia, o sol, o mar, as férias, 
o luar e as estrelas. Não gosta que lhe penteiem o cabelo e 
é a mais ocupada criatura na hora de ir para a cama, porque 
sempre precisa acabar alguma coisa que ainda nem começou. 
Ninguém nos dá maiores afl ições ou alegrias, desgosto ou 
satisfações ou o mais legítimo orgulho. Pode bagunçar nossos 
papéis de trabalho, nosso cabelo e a roupa. É especialista em 
nos pedir tempo para compartilhar das suas brincadeiras e tem 
uma fértil imaginação. Às vezes, pode parecer uma calamidade, 
que quase nos desespera com tantos ruídos e travessuras. Mas 
quando sentimos que as nossas esperanças e desejos estão a 
ponto de cair por terra, quando o mundo parece que se fecha 
para nós; quando chegamos a pensar que o fracasso logo nos 
alcançará, ela nos converte em majestades, quando se senta 
em nossos joelhos, passa os bracinhos pelo nosso pescoço e 
pede para contar um segredo no ouvido, e diz: Eu te amo! 

As crianças são como espelhos. Na presença do amor, 
refl etem o amor. Quando o amor está ausente, elas nada têm 
a refl etir. Guardamos sérias responsabilidades para com esses 
Espíritos que nos foram confi ados por Deus, Nosso Pai. Na 
condição de pais, é nosso dever guiá-los pelos caminhos do 
bem, falar-lhes de responsabilidades e dos objetivos da vida. 
Pensemos nisso.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

Reuniões Públicas todas às 3ª e 6ª feiras às 20:00 hrs
www.centroespiritafaxinal.com.br

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

coluna
spÍrit

Falta um ano para as eleições
Não temos sequer um bom candidato

 Sábado (7), o Brasil começou a contagem regressiva de 
um ano para aquela que pode ser uma das mais emblemáticas 
eleições presidenciais da história e que irá apontar quem será 
o responsável por tentar devolver alguma estabilidade política 
a um país marcado por sobressaltos dos mais variados, que 
deixaram em frangalhos a classe política. Em 2013, faltando 
o mesmo um ano para a eleição presidencial de 2014, o país 
acabava de sair da sacudida provocada pelas gigantescas 
manifestações que tomaram conta das ruas em junho, mas havia 
um cenário econômico razoável, o país vivia a expectativa de 
sediar dois dos maiores eventos do mundo, Copa e Olimpíada, e 
as principais lideranças políticas não tinham sido tragadas pelo 

furacão da Operação Lava Jato, que nem existia. Foram quatro 
anos que abalaram politicamente o país, com as investigações 
sobre corrupção e fi nanciamento eleitoral atingindo em cheio, 
os maiores partidos (PT, PSDB e PMDB) e algumas de suas 
principais lideranças (o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o 
tucano Aécio Neves à frente), além do afastamento traumático 
de Dilma Rousseff (PT) para substituí-la por Michel Temer 
(PMDB), que rapidamente se tornou o primeiro presidente 
investigado por crime comum no cargo e o detentor da mais 
baixa popularidade na história, 5%, segundo o último Datafolha, 
se animam a elogiar o governo do peemedebista.

MOÇÃO DE REPÚDIO 01/2017
Exmo. Sr.
Antonio Claudio Santiago
Prefeito Municipal

Com Fundamento no Artigo 100 §2º, VII do Regimento Interno a presente MOÇÃO DE REPÚDIO tem como princípio, não 
só repudiar para que tenha por certo e de maneira formal que as sucessivas agressões dirigidas aos vereadores pela atual 
administração não tem passado despercebidas, como também refutar as informações equivocadas e deturpadas divulgadas pelo 
Prefeito Municipal à imprensa e a população em geral, especialmente sobre a atuação da câmara Municipal de Grandes Rios.

A Câmara de vereadores é um canal legal para busca de consenso nas demandas da sociedade e na capacidade de 
atendê-las por parte do governo. E vai continuar exercendo esse papel, sempre em defesa do cidadão, como foi no caso da lei 
orçamentaria, da não devolução da sobre orçamentaria do Poder Legislativo, da propositura do projeto de lei que proíbe a prática 
de nepotismo nos poderes Legislativo e Executivo Municipal e na fi scalização da aplicação de recursos por parte do Executivo.

A incapacidade ou difi culdade do Poder executivo dar cumprimento aos preceitos constitucionais e legais é que tem levado a 
Câmara de vereadores a exercer o seu papel constitucional, qual seja, velar pela lisura e moralidade na administração pública. 
Privar os vereadores de tal função seria desnaturar uma função que lhe é essencial.

Também é equivocada e deturpada a informação que atribui aos vereadores a responsabilidade eventual e potencial sobre 
o não pagamento do 13º salário aos servidores municipais. Como é de notório conhecimento, a responsabilidade pelo fl uxo 
de caixa municipal é do Poder Executivo.

Proveitoso ainda esclarecer a população, que o orçamento do ano de 2017, aprovado na legislatura do ano de 2016, atribui 
ao Poder Executivo um porcentual de 30ª (trinta por cento) de receita livre. Portanto rechaça-se qualquer tentativa de atribuir 
ao Legislativo Municipal, falhas, incongruências e desvios do próprio Executivo.

Por Fim, espera-se da atual administração o respeito pela separação dos poderes, pela autonomia e independência dessa 
casa de leis, bem como, que a atividade política administrativa seja exercida a altura do cargo pelo atual Prefeito Municipal 
observando-lhes os preceitos éticos e deveres funcionais a que está sujeito, segundo o que estabelece o Decreto Lei 201/1967.

Sala das sessões da Câmara Municipal aos 02 dias do mês de outubro do ano de 2017.

Atenciosamente
Paulo Sergio Ferreira Machado

Vereador

Proposta que cria fundo partidário é aprovada no Senado 
Dinheiro de trouxa (povo) é festa de malandro/ladrão (políticos)

No último esforço para votar matérias da reforma política 
que passem a valer já na eleição do ano que vem, o Senado 
aprovou na quinta-feira (5) o projeto que regulamenta um 
fundo público para fi nanciar campanhas eleitorais. A matéria, 
que foi longamente debatida na Câmara dos Deputados, foi 
concluída no Senado após um procedimento regimental que 
possibilitou a retirada de dois artigos. O texto, relatado na 
Câmara pelo deputado Vicente Cândido (PT-SP), estabelece 
regras para utilização do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), que foi criado, também nesta semana, 
por meio de outra proposta. Com normas que vão desde a 
arrecadação de recursos por meio de fi nanciamento coletivo 

na internet (crowdfunding) até os critérios de distribuição do 
dinheiro arrecadado pelo fundo, o projeto segue agora para 
sanção presidencial. As únicas alterações à proposta que 
veio da Câmara foram feitas após um procedimento em que o 
presidente do Senado, Eunício Oliveira, colocou em votação 
a impugnação de dois artigos: o que estabelecia um limite 
para o autofi nanciamento de campanhas e o que criava uma 
brecha para que multas eleitorais fossem pagas com 90% de 
desconto. A medida, que chegou a ser questionada por alguns 
senadores, foi aprovada por maioria. Logo após, em votação 
simbólica, os senadores aprovaram o projeto.
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

$Ó NEGÓCIO$ 
COMPRA E VENDA

- VENDO:
Um Onix 2015; branco; único dono; com 45 mil Km.
Fone – 43 – 99952-2659
- VENDE-SE:
 Casa em alvenaria com aprox 69m.terreno de 440m (11x40). 
Rua Candido Portinari. R$110.000,00. (43)999-187-352
- VENDE-SE:
Terreno com 1940m. Jd Santa Helena próx ao ginásio de 
esportes Manecão. R$190.000,00. (43)999-187-352

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.

Pedido de desculpas
Por meio do presente, o Senhor Claudio Nei Bernal Gomes, 

em razão de falsas imputações dirigidas ao atual prefeito, Sr. 
Ylson Alvaro Cantagallo, vem, Publicamente, formular, pedido de 
desculpas como forma de compensação. A pedido do prefeito, será 
doado pelo senhor Claudio, a APAE, a quantia de R$ 2.500,00 
e ao Lar São Vicente, o mesmo valor, totalizando o montante de 
R$ 5.000,00.

Ofício-Circular n.º 04/2017/110ª ZE        
Faxinal, 29 de setembro de 2017.
 
Aos senhores e senhoras responsáveis pelas entidades
Colégio Estadual Erico Veríssimo, Colégio Estadual Maria 

Muziol Jaroskievicz, Colégio Estadual Olavo Bilac, Colégio 
Estadual Prof. Augusto Bahls, Colégio São Domingo, Colégio 
Estadual do Campo Fernando Sontag, Secretaria da Educação 
de Faxinal, Ministério Público Estadual, Prefeitura Municipal de 
Faxinal, Câmara Municipal de Faxinal, Conselhos Municipais de 
Faxinal, Conselho Tutelar de Faxinal, Polícia Militar de Faxinal, 
Polícia Civil de Faxinal, Defesa Civil de Faxinal, Sindicato Rural de 
Faxinal, Associação Comercial e Empresarial de Faxinal (ACEF), 
Correios, Agência do Trabalhador, Junta de Serviço Militar, Detran, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Itaú, Bradesco, 
Animalar, Observatório Social de Faxinal (OSF), APAE, Lar São 
Vicente de Paulo, Casa Lar, Creche Branca de Neve, Loja XIII de 
Maio de Faxinal, Rotary Club de Faxinal, Interact Faxinal, Quarenta 
Country Clube de Faxinal, Blog do Berimbau, Blog do Wellyngton 
Jhonis, Coluna Digital, Jornal Só Negócios, Rádio Novo Dia FM, 
Rádio Club de Faxinal, Rádio T FM, Frank Art.

Assunto: I Semana da Cidadania de Faxinal
A 110ª Zona Eleitoral de Faxinal, vem solicitar sua presença 

na reunião de desenvolvimento da “I SEMANA DA CIDADANIA 
DE FAXINAL”. Tal reunião se dará no Fórum Eleitoral de Faxinal 
no dia 10/10/2017 as 20:00 horas. Caso não possa comparecer, 
solicitamos indicar seu substituto.

Atenciosamente,
Dr.ª Maria Angela Carobrez Franzini

Juíza Eleitoral

 Beto Richa enfrentou protesto de academicos da UEM 
Na quarta-feira, dia 04 de Outubro, o governador Beto Richa foi a Ivaiporã assinar ordem de serviço da obra milionária 

para construção do Hospital Regional. Ao chegar no Campo de futebol da UEM - Universidade Estadual de Maringá,  
concebido pela prefeitura, foi surpreendido com a recepção de alguns acadêmicos da instituição. Os estudantes acreditaram 
ser a única maneira de expressar a  indignação com o governador, que segundo eles, está acabando com o ensino público 
e de qualidade nas universidades Paranaense, cortando verbas para a sua instituição, e colaborando para que o Campus 
Regional do Vale do Ivaí não tenha seu próprio Campus; local este que está há mais de 5 anos em processo de construção. 

Fonte: Berimbau
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      GRANDES RIOS

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241
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MPF diz que recibos de aluguel apresentados por Lula são falsos
Mais falsos que notas de três

A força-tarefa da Lava Jato no Paraná afi rmou ao juiz Sérgio Moro que, sem margem 
à dúvida, uma série de recibos apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva são ideologicamente falsos. Os procuradores pediram autorização ao juiz 
para realizar uma perícia para apurar as circunstâncias da confecção dos recibos. "Sem 
margem à dúvida que os recibos juntados pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva são 
ideologicamente falsos, visto que é simulada a relação locatí cia representada pelo 
engendrado contrato de locação", disseram os procuradores em manifestação a Moro. 
Os 26 recibos se referem ao pagamento de aluguel de um apartamento em São Bernardo 
do Campo, no mesmo prédio em que o presidente possui um imóvel. O período dos 
documentos abrange fevereiro de 2011 a novembro de 2015. O Ministério Público 
Federal acusa o presidente de nunca ter efeti vamente pago o aluguel neste período 
e que os custos do imóvel, usado como extensão da casa do ex-presidente, foram 
bancados de forma simulada pela empreiteira Odebrecht como forma de propina. O 
apartamento estava no nome do engenheiro Glaucos da Costamarques, apontando 
como laranja de Lula e da Odebrecht. O caso do apartamento e de mais um terreno 
que também teria sido passado pela Odebrecht de forma dissimulada ao Insti tuto Lula 
renderam ao ex-presidente uma ação penal em Curiti ba por suspeita de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro. A expectati va é que Moro decida sobre o caso nas 
próximas semanas, o que pode resultar numa segunda condenação de Lula. Segundo 
o MPF, não houve movimentação fi nanceira por parte de Lula que comprovasse que o 
pagamento dos aluguéis foi real. Os recibos foram entregues em setembro pela defesa 
do ex-presidente. À época, a imprensa destacou que dois deles apresentavam datas 
inexistentes no calendário (31 de junho e 31 de novembro). Costamarques disse em 
depoimento a Moro que nunca recebeu qualquer valor no período indicado nos recibos 
e que não foi o responsável pela emissão deles. Segundo ele, os documentos foram 
fornecidos por um contador indicado por Roberto Teixeira, amigo de Lula, que pediu 
para que o engenheiro assinasse todos os documentos de uma vez, em dezembro de 
2015. A perícia dos documentos vai fi car a cargo da Polícia Federal.

PT aposta até o fi m em Lula candidato
Só Jesus na causa!

Nas últi mas semanas se consolidou no PT a ideia de que o parti do vai apostar na 
candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até fi m, mesmo que o Tribunal 
Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) mantenha a condenação imposta pelo juiz 
Sérgio Moro e o peti sta seja enquadrado na Lei da Ficha Limpa e fi que inelegível. 
A cristalização da tese de que não existe plano B no PT tem feito com que os dois 
principais nomes citados como possíveis substi tutos de Lula no pleito de 2018, 
o ex-governador da Bahia Jaques Wagner e o ex-prefeito de São Paulo Fernando 
Haddad, ambos ex-ministros, cujo futuro estava indefi nido por causa da situação do 
ex-presidente, passassem a investi r de forma mais efeti va em outros projetos eleitorais. 
Ambos se colocaram como candidatos ao Senado Federal. Embora a percepção geral 
no PT seja a de que o TRF-4 deve confi rmar a condenação do peti sta, lideranças do 
parti do como a senadora Gleisi Hoff mann (PR), presidente nacional do PT, dizem que 
a legenda vai insisti r na candidatura de Lula. Segundo ela, existem precedentes de 
políti cos condenados por órgão colegiado que conseguiram disputar eleições com 
base em decisões de tribunais superiores como o Superior Tribunal de Justi ça (STJ), 
Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um caso citado 
nos basti dores peti stas é o do deputado Paulo Maluf (PP-SP), que teve o registro 
de candidatura cassado pela Justi ça Eleitoral em 2014 e conseguiu um recurso no 
TSE, disputou a eleição e foi o oitavo mais votado do Estado. Além dos recursos aos 
tribunais superiores, o PT aposta na força das mobilizações de rua e em campanhas 
no exterior para garanti r o nome de Lula nas urnas em 2018.
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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

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


