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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº109/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça a 
limpeza das ruas do distrito de Ribeirão Bonito, pinte as guias das ruas e de uma 
geral na praça e no bosque municipal, pois haverá evento de rodeio nos dias 20, 
21 e 22 de outubro, pedimos que faça essa limpeza para que a cidade fi que mais 
limpa para receber as visitas deste evento. 
Pedido de Informação nº052/2017 – Solicito informação onde se encontra a 
F4000 da prefeitura municipal de Grandes Rios e porque ela não esta rodando, 
qual previsão da devolução dessa F4000 para população para que possa atender 
a demanda da comunidade.

Vereadores Faxinal
MARCILIO CEZAR VICENTE 

Por meio da Indicação nº 042/2017, o presidente da Casa de Leis 
encaminhou pedido ao Chefe do Poder Executivo, solicitando que o mesmo 
providencie a instalação de outdoors na entrada da cidade com fotografi as 
das cachoeiras do Município de Faxinal. Conforme ele, esta é uma maneira 
de divulgar o turismo local. 

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Com a Indicação nº 046/2017, requer que o Executivo viabilize recape 

asfáltico para a Rua Sergipe, pois, conforme ela, a atual condição da via oferece 
grande difi culdade de trajeto. A parlamentar comenta que é necessário notifi car 
a empresa responsável pela realização do asfalto no local, pois a obra ainda 
está no prazo de manutenção. Marcela também pede que o departamento 

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Apresentando a Indicação nº 047/2017, o vereador solicita ao Executivo 

que seja construída uma quadra de bocha na Praça José Estanislau 
Bordignon, localizada entre os conjuntos JK e Nutrimil. Requer ainda que seja 
realizada uma campanha para que os benefi ciários dos programas sociais 
do governo federal possam receber seus conversores digitais de televisão. 

Dessa forma, o município estará enquadrado na campanha nacional de acesso à TV Digital. 
Também pede a implantação de uma campanha para que os menores em confl ito com a lei 
sejam inseridos no Programa Menor Aprendiz. "Dessa maneira, eles poderão desenvolver o 
senso de responsabilidade e possuir um ganho fi nanceiro", explica. Por fi m, solicita que seja 
viabilizado o rebaixamento da guia de meio-fi o na esquina da Avenida Eugênio Bastiani com 
a Rua Deodoro Antunes Ribeiro. "Em dias de chuva, a água fi ca empossada", argumenta o 
vereador. Na mesma noite, o vereador ingressou com o Requerimento nº 100/20107, solicitando 
que a presidência da Casa de Leis agende uma visita técnica na empresa Tim Telefonia para 
que sejam discutidos os pontos do município que não contam com a cobertura dos serviços da 
operadora. Ele diz que também é necessário tratar sobre as oscilações que estão ocorrendo 
com os telefones de urgência do Município, pois, segundo ele, ocorrem muitos problemas em 
chamadas efetuadas a partir dos telefones da referida operadora.

competente do Município forneça um relatório contendo o prazo de conclusão das obras de 
pavimentação asfáltica de todos os loteamentos. Com isso, quando houver necessidade de 
reparos, as empresas responsáveis serão notifi cadas dentro do prazo de manutenção. Também 
solicita ação de tapa-buraco para ser realizada na Rua Sete de Setembro, no trecho próximo 
à Igreja Maçônica 13 de Maio, Centro Espírita e Igreja Metodista Wesleyana até a entrada do 
Estádio Municipal Pedro Ferigato. Fazendo uso da tribuna, a vereadora ainda parabenizou 
o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo, pela viabilização do Parque Infantil Sonho 
Encantado. 
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LINGUA DE FOGO
Comentário de alguns cidadãos - Em uma cidade 

durante um longo período, mães, pais e todo cidadão 
lúcido, pedia a administração que arrumasse o 
parquinho velho que tinha na praça, pois as crianças 
corriam perigo, havia vários brinquedos quebrados e 
enferrujados, mas nada foi feito pelos incompetentes 
que administravam a cidade. Hoje em menos de 
10 meses de administração a cidade ganha um 
parque, seguro, moderno e que atende os anseios da 
população, principalmente das crianças. Parabéns a 
atual administração, que mostra como se faz!  

Enquanto uns atrapalham o progresso, o prefeito 
e sua equipe trabalham em prol do município como 
nenhum deles jamais fez. A população ciente dos 
acontecimentos, esta a favor dos que trabalham, 
mas tem uns vereadores que ainda não abriram os 
olhos e se deixam levar por alguns que só pensam no 
poder e usá-lo em causa própria. Cuidado luluzinhos 
passarinho que acompanha morcego, dorme de 
cabeça pra baixo. Tá dado o recado! Saiam enquanto 
é tempo, pois o povo é que vos elegeu.

Parece que a lista da cornitude é grande. A 
cumadinha é fogo. Tá sempre com a jandirinha acesa. 
Bombeiros não faltam!

Quem será o funcionário que ta bravo com o 
patrão. Parece que este não se cria mais , a coisa ta 
feia. Fuja Loko!

Morena rosa da Terra do café tava que tava na 
cervejinha, dizem que depois liberou pro valeti, mas 
ele não deu no couro. Será desomação!

Quem será o zoio verde que está apaixonado 

pela loirosa estética?
Na Terra da Uva o saque é amargo, os home não 

guentam com o samurai. Chega o reio!
Loira da Terra da Ave que Canta está sendo 

bancada por valeti empresário, mas está andando por 
outras paragens. É a cornitude fi nanciada!

Valeti tomou todas e foi visto com outro valeti em 
rua escura. A desomação realmente está na moda!

Na Terra da Madeira, cheinha está cada vez mais 
gotosa, segundo comentário em buteco. É vero!

A coisa na política ta tão feia que não temos em 
quem votar, diz um cidadão revoltado. É verdade, não 
temos mesmo!

Na Terra do Boi a coisa ta devagar, diz um 
valeti que não pega ninguém. Falta de competência, 
também só qué saber da mardita! 

Na Terra da Uva o amor bandido ta a toda, a 
cumadi ta de caso com o amigo e o outro, ou não 
sabe ou não quer ver. O povo ta sabendo!

Na Terra do Café as cumadis tão saindo no braço 
mais que os valetis. Tem alguma coisa errada. Ou 
será que as coisas tão realmente mudando? Cuidado 
com as cumadis do café que elas chegam o reio! To 
fora!

Os veiaquinho continuam devendo. Mas deixa 
comigo, vão ter notícias amargas! Tamo junto!

            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 16/10 a 22/10

Governo paga visita de políticos e parentes 
ao Vaticano

Dinheiro de trouxa (povo) é festa de malandro/
ladrão (políticos) 

Com despesas pagas pelos cofres públicos, uma caravana 
de políticos e familiares embarcou na noite de quarta-feira (11), 
em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para participar 
no Vaticano da missa de canonização de religiosos potiguares 
mortos no século XVII nas disputas entre holandeses e 
portugueses pelo controle do Nordeste. O grupo é chefi ado 
pela ministra-chefe da Advocacia-Geral da União, Grace 
Mendonça, e formado por deputados da base aliada. O ministro 
Moreira Franco (Secretaria-Geral) havia sido escalado para 
representar o presidente Michel Temer na cerimônia celebrada 
pelo papa Francisco, mas desistiu na última hora. Procurada 
para informar sobre os custos da viagem, a assessoria de 
imprensa do Planalto recomendou que a reportagem procurasse 
a Secretaria-Geral. A pasta do ministro Moreira Franco orientou 
que o jornal solicitasse a informação ao Ministério das Relações 
Exteriores e à FAB. Por sua vez, a FAB destacou que o pedido 
de missão é da Presidência, que tem todas as informações de 
custos e passageiros. A assessoria do Itamaraty informou que 
só ajudou na organização da viagem. A reportagem do Estadão/
Broadcast teve acesso a uma lista de 26 passageiros. Nessa 
relação prévia, consta que os deputados Zenaide Maia (PP-
RN), Paulo Abi Ackel (PSDB-MT), Bilac Pinto (PR-MG) e Nilson 
Leitão (PSDB-MT) levariam suas mulheres. Caravanas para 
o Vaticano bancadas pelos cofres públicos sempre causaram 
polêmica. Em 2013, a então presidente Dilma Rousseff gastou 
R$ 324 mil para acompanhar, juntamente com quatro ministros 
e assessores, a primeira missa do papa Francisco. A oposição 
a Dilma chamou a viagem de mordomia. Antes, em 2006, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou 13 pessoas, 
para o funeral do papa João Paulo II. O custo dessa viagem 
não foi divulgado na época.

Governo espera repetir ou ampliar placar na 
CCJ favorável a Temer

Bandidos julgando bandido!
Governistas esperam um placar semelhante ao obtido na 

votação da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer 
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara ou 
um número ainda maior de votos contrários à peça acusatória, 
afi rmou o vice-líder do governo na Casa, deputado Beto Mansur 
(PRB-SP). A CCJ, como na primeira denúncia, deve elaborar 
um parecer sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-
Geral da República contra o presidente. Desta vez, a acusação 
engloba ainda dois ministros de Temer, Moreira Franco, da 
Secretaria-Geral da Presidência, e Eliseu Padilha, da Casa 
Civil. Ao relatar que na votação anterior o parecer pela rejeição 
da denúncia, de autoria do deputado Abi-Ackel (PSDB-MG), 
foi aprovado pela comissão por 41 votos a 24, Mansur afi rmou 
que o governo trabalha na busca de votos. "A gente espera 
logicamente repetir esse número ou ter eventualmente um 
número maior", disse o vice-líder. "O que a gente está fazendo 
é buscando os votos, conversando com os parlamentares, a 
gente sabe que a denúncia é muito fraca”.

Acham que não tenho força como cabo eleitoral
Só Deus na causa!

Condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em primeira 
instância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a 
desafi ar ontem seus acusadores a ver o que acontecerá no 
País se o impedirem de ser candidato à Presidência em 2018. 
“Eles agem todo santo dia para me tirar da disputa. Juntam meia 
dúzia de juiz e votam. Não me deixam ser candidato e pronto. 
Se eles acham que, me tirando da disputa, está resolvido o 
problema deles, façam e vamos ver o que acontece no País. Se 
acham que não vou ter força para ser cabo eleitoral, testem”, 
disse o petista em ato em defesa das universidades públicas 
em Brasília. O ex-presidente afi rmou ainda que está lascado, 
mas que espera um pedido de desculpas do juiz Sérgio Moro. 

“Não quero nem que o Moro me absolva, só quero que peça 
desculpas.” Muito aplaudido pela plateia, Lula prosseguiu em 
sua ofensiva contra a Lava Jato. Em quase 40 minutos de 
discurso, ressuscitou o discurso, do nós contra eles, disse não 
poder mais aceitar tantas mentiras e afi rmou não ter medo da 
operação. Disse ainda que, se o objetivo da Lava Jato é não 
deixá-lo ser candidato, os investigadores não deveriam deixar 
“o povo sofrer” por causa disso. Apesar de condenado no caso 
do triplex do Guarujá, ser réu em seis ações penais e estar 
denunciado em outros dois casos, o ex-presidente lidera as 
pesquisas de intenção de voto.

Confusão marca voto decisivo de Cármen Lúcia
Justiça covarde, fugiu da raia!

Ao desempatar o julgamento da quarta-feira, 11, a presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, acabou 
reabrindo as discussões entre os ministros justamente no 
momento em que já poderia encerrar a sessão, por volta das 
21h20. Houve divergências no plenário e confusão entre os 
presentes. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso 
já tinham deixado o local. Ao declarar seu voto, Cármen Lúcia 
disse que concordava praticamente em tudo com o relator 
Edson Fachin, que se posicionou contra o aval do Congresso, 
com exceção de um caso, quando houvesse afastamento de 
parlamentar, a decisão judicial seria submetida ao Legislativo. 
“Se decidirmos só sobre afastamento, o impasse continuará 
sobre outras cautelares”, destacou o ministro Ricardo 
Lewandowski. Neste momento, Fachin disse que se declarava 
voto vencido. “O ponto de divergência de Vossa Excelência é o 
ponto central do meu voto, portanto sou voto vencido”, afi rmou 

Fachin a Cármen. Mas a presidente do Supremo disse que 
seria necessário chegar a um voto médio. “Não há voto médio”, 
rebateu Fachin. A partir daí, a discussão foi retomada por cerca 
de 20 minutos. Em meio aos debates, Cármen declarou que 
havia dez votos no sentido de que medidas cautelares previstas 
no Código de Processo Penal são aplicáveis a parlamentares. 
O único que deixou claro o voto contrário nesse caso foi Marco 
Aurélio Mello. Em seguida, os ministros discutiram, então, a 
possibilidade de revisão pelo Congresso de medidas cautelares 
que impedissem o exercício do mandato, como apreensão do 
passaporte. Prevaleceu a proposta de Alexandre de Moraes 
de que tanto o afastamento quanto outras medidas que 
afetassem direta ou indiretamente o exercício do mandato 
a parlamentares poderiam ser encaminhadas para a análise 
do Poder Legislativo. Finalizada a polêmica, Cármen Lúcia 
encerrou a sessão às 22h02.

Hospital confi rma visita de contador do caso dos recibos de Lula
Mentira perna curta

O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o empresário 
Glaucos da Costamarques esteve internado em dezembro 
de 2015, confi rmou visitas do contador João Muniz Leite e 
afi rmou que o nome do advogado Roberto Teixeira não consta 
nos registros. Costamarques é suspeito de ter atuado como 
laranja na aquisição de um apartamento em São Bernardo do 
Campo (SP), vizinho ao que mora o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. O apartamento, segundo a acusação, teria 
sido comprado com propina da Odebrecht, obtida por meio 

de contratos com a Petrobras. O empresário afi rma que só 
passou a receber os aluguéis do apartamento ao fi nal de 2015. 
A defesa de Lula enviou à Justiça 26 recibos de aluguel com o 
objetivo de comprovar os pagamentos. Costamarques diz que 
todos os recibos foram assinados no mesmo dia, em dezembro 
de 2015, quando estava internado no hospital Sírio-Libanês. 
Segundo ele, após visita de Roberto Teixeira, advogado e amigo 
do ex-presidente, o contador João Leite teria ido ao hospital 
recolher sua assinatura.

MPF denuncia irmãos Batista 
O Ministério Público Federal denunciou na terça-feira os 

irmãos Joesley e Wesley Batista por uso indevido de informação 
privilegiada e manipulação do mercado fi nanceiro, em inquérito 
da Polícia Federal que concluiu que ambos lucraram com 
operações de compra e venda de ações da JBS e com derivativos 
cambiais. "Os acusados minimizaram prejuízos mediante a 

compra e venda de ações e lucraram comprando dólares 
com base em informações que dispunham sobre o acordo de 
delação premiada que haviam negociado na Procuradoria-Geral 
da República", afi rmou o MPF em comunicado distribuído à 
imprensa, pouco antes de uma entrevista coletiva em São Paulo.

Justiça quer votação aberta no caso Aécio
Nós também!

O juiz federal Marcio Lima Coelho de Freitas, da Sessão 
Judiciária do Distrito Federal, concedeu uma liminar no início da 
noite de sexta-feira, 13, que obriga o Senado a adotar a votação 
aberta e nominal na sessão que vai decidir pelo afastamento ou 
não do senador Aécio Neves (PSDB-MG). A decisão atende a 
uma ação popular movida pelo presidente da União Nacional dos 
Juízes Federais (Unajuf), Eduardo Cubas. A liminar se baseia na 
emenda 35/2001 que altera o artigo 53 da Constituição suprimindo 
a possibilidade de votação fechada nos casos que envolvem 
a suspensão de direitos de parlamentares. Além disso, o juiz 

alega que o Senado não vai cumprir o papel de revisor do poder 
Judiciário na sessão que vai decidir o futuro de Aécio. Ao contrário, 
a deliberação faz parte do “sistema de freios e contrapesos 
decorrentes do desenho constitucional, no qual compete ao 
próprio Legislativo dar a palavra fi nal sobre medidas cautelares 
envolvendo seus integrantes e, portanto, está obrigado a se 
submeter à regra da publicidade das decisões judiciais. Segundo 
o autor da ação popular, o objetivo é dar mais transparência à 
atividade política. “A sociedade começar a repensar nossa política 
e em como deixar as coisas mais transparentes”, disse Cubas.

Farmácia Popular
99929-4786

Farmácia do Albano
99917-0546
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Duas jovens agrediram uma menor em Grandes Rios 

A Polícia Militar foi acionada, por volta das 2 horas da madrugada, 
do dia 14 de outubro, sábado, para comparecer na Av Brasil com a Rua 
São Paulo. No local, foram detidas duas jovens de nome Rafaela Cristina 
de Freitas e Priscila Dias Gomes, acusadas de agredir uma menor de 
17 anos. Em nota, a PM detalhou como o fato aconteceu. "Recebemos 
informações de uma briga em uma choperia. No local, uma menor 17 
anos estava com vários ferimentos na boca, nariz e escoriações no 
joelho. Relatou ela, que estava na Lanchonete, quando sem motivo 
aparente, as mulheres chegaram e a puxaram pelo braço e arrastaram 
para fora do estabelecimento. Ainda desferiram vários chutes e socos. No 
estabelecimento, a PM deteve uma das acusadas que reagiu e foi preciso 
uso da força física, a segunda foi detida logo em seguida". A motivação 
da confusão, não foi esclarecida. 

Foragido de Faxinal é recapturado em Arapongas 
Equipe da Rádio Patrulha da Guarda Municipal de Arapongas, fazia 

patrulhamento na Vila Aparecida, no dia 09 de outubro,  quando abordou 
um indivíduo em atitude suspeita, o qual foi identifi cado por Josinei 
Camargo Ferreira. Antes ele apresentou outro nome, o qual não batia 
com as informações apuradas pelos agentes. Logo se descobriu que 
ele era a pessoa de Josinei, o qual era procurado pela Polícia Civil, de 
Faxinal, e que tem cinco mandados de prisão em aberto e duas fugas. 
O rapaz foi entregue na Delegacia, onde iria fi car a disposição da Polícia 
Judiciária. Ele fugiu duas vezes primeira em 2014 e a segunda em 2015.

Ladrões furtam duas leitoas de propriedade rural 
Em Borrazópolis, na véspera do feriado de 12 de outubro, de 2017, 

alguns malandros decidiram fazer leitoa no tacho, mas ao invés de comprar 
ou produzir, furtaram os porcos do chiqueiro de um agricultor de 49 anos, 
na Estrada do Cemitério, Bairro Água dos Carpinteiros, bem próximo 
da cidade. "A equipe da Polícia Militar foi informada pelo solicitante que 
deixou sua chácara no dia 09 de outubro, por volta das 19h00min e quando 
retornou, no dia 11 de outubro, por volta das 07h30min, constatou que 
duas leitoas, de aproximadamente 25 quilos cada, haviam sido furtados 
de sua propriedade. O mesmo não soube informar quem poderia ter sido o 
autor dos fatos", informou a PM. Quem tiver pistas, deve ligar para o 190.

Duas ocorrências em Grandes Rios
Em Grandes Rios, houve registro de ocorrências de ameaça e 

perturbação do trabalho. A princípio, um comerciante de 34 anos, da 
Avenida Brasil, disse que um tal de Juliano chegou no local e começou 
a ameaçar outras pessoas. Segundo o Boletim da PM, o acusado foi 
conduzido à delegacia e dizia que quando saísse iria degolar as vítimas. 
Ainda na Avenida Brasil, no Bar do Magrão, uma pessoa conhecida como 
Julianinho Nóia, chegou e sem motivo algum levantou a camisa exibindo 
três facas grandes e disse em tom de ameaça: “hoje vou matar um". 
As informações foram repassadas por cliente. A PM foi ao local, tentou 
prender o rapaz, mas não conseguiu.

Menor arromba escola para acessar a internet 
A PM divulgou o fato no boletim do dia 14 de outubro, sábado, mas ele 

teria ocorrido em data anterior, na Av Eugênio Bastiani, no Colégio Estadual 
Érico Veríssimo. Quem solicitou a PM foi a diretora Marilza Rios de Castro 
Turra, a qual relatou que no Colégio, o funcionário Jorge Oliveira Lopes 
de 59 anos, que cuida da instituição, com sua esposa Maria de Lourdes, 
ouviram um barulho; em seguida, constataram uma porta arrombada. Em 
seu interior, estava L. M. M. S, de 14 anos. O servidor Jorge conseguiu 
mantê-lo dentro da sala de computadores até a chegada da equipe 
policial. Ficou apurado que nada havia sido furtado e que o menor fazia 
uso da internet. Ele também afi rmou que outro indivíduo estava na sua 
companhia, mas se recusou a informar o nome do segundo envolvido.

Menor conduzindo moto tenta fugir e sofre acidente
Em Faxinal a PM apreendeu um menor de 17 anos, conduzindo uma 

motocicleta, às 20 horas, de segunda-feira, dia 09 de outubro. A ocorrência 
começou na região central e terminou na Rua Antonio Garcia da Costa, 
esquina Rua Cândido Portinari. “Nossa equipe fazia patrulhamento quando 
deparou com uma motocicleta e seu condutor agiu de forma suspeita. 
Foi dada voz de abordagem, mas o condutor não acatou e empreendeu 
fuga em alta velocidade, cruzando por várias ruas e não respeitando as 
preferenciais, até sofrer uma queda na Rua Antônio Garcia da Costa. Ele 
sofreu escoriações e constatamos que a motocicleta, uma Honda/CG 125, 
vermelha, placa AGI-4580 com tarjeta de Curitiba, tinha o chassi  suprimido 
e consta ainda, como sendo uma Honda/CG 125, cinza de Cruzmaltina, 
baixada pelo DETRAN. Checado pela numeração do motor, consta como 
uma Honda/cg 125, verde, placa AKR-5058 também de Cruzmaltina e 
baixada pelo DETRAN. O caso foi entregue na 53ª DRP de Faxinal para 
as devidas providências”, informou a PM.

Capotamento na 272
Na Rodovia PRT 272 entre Cruzmaltina e Borrazópolis, na frente do 

Entreposto da Coamo, aconteceu acidente do tipo capotamento de um 

 Assaltam em Faxinal e são presos em Mauá 
Por volta das 18 horas, de terça-feira, dia 10 de outubro, de 2017, três 

bandidos decidiram praticar um assalto em Faxinal. Eles invadiram, na Rua 
Eugênio Bastiani, a Quitanda e Mercearia Sato, também conhecida como 
Quitanda da Luísa.  Segundo as vítimas de 77 e 46 anos, que estavam no 
local,  dois indivíduos armados entraram no estabelecimento comercial e 
trancaram todos em um banheiro. De um dos reféns, foi subtraída a quantia 
de R$1.280,00 e também promoveram agressões com coronhadas. Após 
consumado o crime,  os dois meliantes fugiram em um  Gol bege, modelo 
antigo, placas placas ABI-1287, que tinha como condutor um terceiro 
marginal. Avisada, a PM iniciou buscas e pediu apoio dos destacamentos 
da região.  Pouco depois, a equipe de Faxinal, visualizou o Gol no km 
04 da Estrada do Papuã, uma via rural que dá acesso a Mauá da Serra. 
Foi pedido apoio para os soldados, Fernandes e Principato, de Mauá, 
que vieram ao encontro do carro em fuga. Em um determinado ponto da 
estrada, o motorista do Gol bateu contra árvores e na traseira de um trator 
que era conduzido por um agricultor. Após o acidente, que resultou em 
danos, as equipes de Mauá e Faxinal, conseguiram efetuar a prisão dos 
suspeitos: o motorista, Álisson  Neri Batista, de 24 anos; a passageiroa 
Fernanda da Silva Oliveira, de 19 anos; e ainda um menor de 16 anos, 
que portava um  revólver calibre .32 e  três munições de calibre  12. Um 
dos detidos usava tornozeleira. No interior do carro havia  uma  garrucha 
calibre 12 carregada, uma bolsa feminina com documentos em nome de 
Maria do Rosário Cavalheiro Martins, um celular e o dinheiro, R$ 1.280,00, 
exatamente o montante roubado da Quitanda.   

PM faz batida em casa de bandida
OSs soldados,  Fernandes e Principato, de Mauá da Serra, constataram 

que Maria do Rosário, era uma moradora da Vila Maria, em Mauá, já 
conhecida no meio policial e que recentemente houve uma operação 
no endereço  dela em busca de droga, local em que foi apreendida uma 
arma calibre 32. Os presos ainda alegaram que estavam morando na 
referida casa, que lá estava um foragido da Justiça e que foi neste local 
que eles pegaram as armas para praticar o roubo. Foi pedido apoio 
a Rotam Faxinal para fazer uma busca na residência. Ao chegar nas 
proximidades, um homem saiu correndo, mas foi abordado dentro da  
referida residência, o qual possuía em seu desfavor, um mandado de prisão 
revogado. Um segundo fugiu pulando muros. Na varanda foi encontrado 
um cano de PVC contendo seis buchas de maconha, bem como grande 
quantidade de dinheiro trocado. Também foram localizados, um estojo 
e uma munição calibre 22 dentro no furo de um tijolo do muro. Em cima 
do sofá, havia sete  aparelhos celulares de origem desconhecida. Foram 
apreendidos ainda: uma espingarda de pressão modifi cada para calibre 
22 e equipada com luneta;  touca ninja; e uma máscara. Ao fi nal foram 
detidos: Valdecir Ferreira Fontoura, que tinha um mandado de prisão em 
aberto, assalto aos Correios em Londrina, mas depois se verifi cou que 
o mandado estava revogado, por isso ele foi liberado; André Roberto da 
Silva;  Luiz Fernando Martins; e dona do imóvel, Maria do Rosário. Eles  
foram liberados para serem ouvidos posteriormente, menos a dona da casa 
que fi cou recolhida.  A ação das policias  de Faxinal e Mauá da Serra, foi 
considerada efi ciente e recebeu elogios da comunidade, principalmente de 
Faxinal, onde vários assaltos tem sido praticados.  Inclusive a Delegacia 
vai investigar se os detidos não tem envolvimento com os demais roubos 
praticados nos últimos meses. 

Bandidos que roubaram quitanda são presos
O Décimo Batalhão e 6ª Companhia de Ivaiporã confi rmaram no fi m 

da tarde de terça-feira, dia 10 de outubro, que foram presos três elementos 
com armas, entre elas, espingardas calibre 12 e 32. Eles praticaram um 
assalto em Faxinal, que supostamente seria contra uma quitanda. Avisados 
imediatamente, os policiais militares saíram em busca dos marginais, e 
meia hora depois, os bandidos foram presos na Rodovia PRT 272, com 
apoio da equipe de Mauá da Serra. Todas as providências foram tomadas 
e os dados ofi ciais, ainda serão divulgados.  

Confusão de vizinhos termina na Polícia
Na Vila Rural Padre João Sega, de Cruzmaltina, no dia 09 de 

outubro, de 2017, ocorreu uma briga, um desentendimento que foi parar 
no Destacamento da Polícia Militar. Segundo a PM, dois vizinhos tiveram 
um desentendimento e entre os envolvidos, está um agricultor que nas 
horas vagas conserta motocicletas. Ele disse que ao fazer serviços para 
a pessoa que mora do lado de sua casa, houve um desacordo e este 
vizinho na companhia de um jovem de 18 anos partiram para cima dele, os 
quais entraram em vias de fato. Graças a intervenção de outras pessoas, 
a confusão terminou, mas o rapaz de 18 anos, teria proferido ameaças 
a vítima e também a sua esposa que está grávida, dizendo que voltaria 
à noite com um revólver para resolver a situação, e que o agricultor e 
sua mulher não perdiam por esperar. No local estiveram os soldados da 
PM e a Guarda Municipal, que fi zeram diligência, mas os suspeitos não 
foram encontrados.

Gol prata. O acidente foi por volta das 16 horas, da quinta-feira, dia 12 de 
outubro, feriado.  Uma ambulância do Hospital Municipal de Borrazópolis 
foi até o local, mas o motorista não se feriu gravemente. A vítima é de 
Londrina e optou por não registrar o boletim de ocorrências.  

Motociclista de Mauá sofre acidente
No feriado de 12 de outubro, de 2017, quinta-feira, um motociclista 

de Mauá da Serra, de nome Nivano Pereira da Silva, que é conhecido 
como Baiano, sofreu um acidente próximo a Lidianópolis, na saída para 
o Porto Ubá, na curva da antiga instalação da Cafeeira Borrazópolis. 
Segundo informações, no fi nal da manhã, ele pilotava uma JTA/Suzuki 
GSX750F ano 2007 com placas AOR-4316 de Faxinal, quando perdeu 
o equilíbrio e saiu da Rodovia PR 466. Segundo os patrulheiros, Barreto 
e Belonci, do Posto Rodoviário do Porto Ubá, a vítima foi socorrida com 
suspeita de fratura, mas sem risco de perder a vida.

Tiros na Vila Nova
A PM foi acionada, no dia 11 de outubro, às 17 horas, para registrar 

disparos de arma de fogo, na Rua Campo de Aviação. Um rapaz de 20 
anos, disse que estava na frente da residência de sua namorada quando 
um indivíduo conhecido, que reside na Vila Nova, chegou efetuando 
três disparos de arma de fogo em direção a residência. Após efetuar os 
disparos, evadiu-se do local em um Gol de cor cinza. A vítima informou 
que desconhece os motivos e que não tem nenhum envolvimento com 
o possível autor. O caso é investigado.

Dois casos de Ameaças em Faxinal
Em Faxinal, no dia 11 de outubro, foram registrados dois casos de 

ameaça, na Rua Elizeu Cilião, na Escola Tancredo Neves. A Diretora relatou 
que um aluno de 13 anos, estaria ameaçando outro estudante de 11 anos, 
com um canivete, dizendo que o mataria. Os motivos da confusão não 
foram informados. Na Rua José Israel Neca, Jardim Cury, uma mulher de 
39 anos, disse que o ex-marido, que não aceitava a separação, invadiu 
a casa com um facão, cortou a mangueira do gás e colocou fogo. Ele 
estava transtornando dizendo que mataria ela e cometeria suicídio. A 
mulher conseguiu sair correndo e pedir ajuda. Com a chegada da PM, 
o autor tinha fugido.

Pego com drogas em Faxinal
Cleverson, de 36 anos, foi detido na Rua Eugênio Bastiani, em um 

estabelecimento comercial, local em que a PM fazia buscas pessoais 
e nos carros. No veículo do acusado, um Vectra cor preta, havia uma 
quantia de cocaína sobre um porta CD de papel, pronta para consumo e 
no quebra sol do passageiro, uma quantia da mesma substancia envolta 
em sacola plástica. 

Roubo em Rio Branco
Em Rio Branco do Ivaí, no dia 10 de outubro, às 13 horas, no Sítio Alto 

Esperança, na Vila Rural, um cidadão de 30 anos, saiu de sua residência 
por volta das 5 horas, da manhã, para trabalhar e, ao retornar, encontrou a 
tela da janela cortada. Segundo ele, foram levados R$ 2.000,00 em dinheiro.

Veículo do vereador Edinho pega fogo em Ortigueira 
Um veículo que era dirigido pelo vereador Edson de Oliveira, o 

Edinho, do PSD, de Ortigueira, pegou fogo no dia 11 de outubro, de 2017, 
quarta-feira, véspera de feriado. Em nota, o próprio vereador noticiou o 
fato e agradeceu a Deus por nada de mais grave ter acontecido com ele 
ou com outras pessoas que sempre transporta, fazendo o seu trabalho 
social em prol da comunidade. "Meus amigos, Deus me concedeu um 
livramento. Eu saí de manhã, como de costume, para prestar serviço 
para nosso povo, quando de repente, o carro começou a pegar fogo. 
Graças a Deus pude sair ileso, porque dentro de minutos o incêndio 
tomou conta e consumiu totalmente o veículo. Mais não lamento e sim 
agradeço por minha saúde e da minha família. Fiquei  pensando que isto 
poderia ter acontecido com pessoas enfermas que várias vezes conduzi 
até ao médico, auxiliando os carros da saúde. Também agradeço, porque 
dentro de 5 anos que este veículo esteve comigo, o qual adquiri através 
do meu trabalho, de forma parcelada, atendi muitas pessoas no socorro 
para atendimento médico, mulheres quase em trabalho de parto, amigos 
que precisavam de um carro para atender suas necessidades. Agradeço 
a Deus por tudo, e sei que ele tem muito mais para me dar, mesmo sem 
veículo,  estarei atendendo meu povo, o qual estimo. Deus abençoe a 
todos nós", diz nota divulgada pelo vereador Edinho.

Veículo sai da pista entre Grandes Rios e Cruzmaltina
Na Rodovia PR 451, entre Grandes Rios e Cruzmaltina, mais 

precisamente no km 15, próximo a Ponte do Rio Alonso, aconteceu um 
acidente na noite de 13 para 14 de outubro de 2017. O veículo é uma 
Ford Pampa, com placas BIY – 6908 de Cruzmaltina, conduzida por 
Márcio de Freitas Gasparim, que saiu da rodovia e bateu no barranco. 
Segundo informações, o condutor foi obrigado a tirar o veículo da pista 
para não bater em bois que estavam na rodovia. Com a chegada da Polícia 
Rodoviária, todas as providências foram tomadas no local. Segundo o 
sargento Carneiro, não houve feridos graves. 
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O Vereador Faguinho, de Grandes Rios no dia 10, terça-
feira,  esteve distribuindo balas e doces para as crianças da 
Escola Princesa Isabel e Creche Criança Feliz de Ribeirão 
Bonito. Vale ressaltar, que esta é uma tradição do vereador, 
desde quando não era vereador. “Parabéns á todas as Crianças 
por seu dia. Ser Criança é ser Feliz. Parabéns a todas as 
Crianças de Grandes Rios, Ribeirão Bonito e Flórida do Ivaí”, 
disse o Vereador.

Vereador Faguinho faz a alegria da 
criançada

Em um dia de muita alegria pra criançada do município de 
Rio Branco do Ivaí, o prefeito Gerôncio e a primeira dama Nilza, 
estiveram entregando doces, como fazem todos os anos. O 
prefeito e a primeira dama fi zeram questão de ir a cada escola 
pessoalmente, para compartilharem a alegria da criançada. 
Doces foram entregues em todas as escolas da cidade, Rio 
do Tigre e acampamento Egídio Bruneto. Segundo o prefeito 
Gerôncio, todas as crianças merecem receber essa lembrança 
porque são o futuro do nosso País, e merecem serem bem 
tratadas, principalmente com alegria e humanismo. – Da 
assessoria 

 Prefeito Gerôncio e 1ª dama Nilza fazem a 
festa para crianças

O prefeito Ilton Shiguemi Kuroda tem trabalhado a 
divulgação do município através da Secretária de Turismo, e 
entre os planos traçados está o fortalecimento do Artesanato 
Rosariense, através do Grupo de Expositoras de Rosário do 
Ivaí. Na terça-feira, 3 de outubro de 2017,  o Grupo esteve 
expondo no 4º Workshop de Turismo Rural e Religioso realizado 
pela Amuvitur/Vale do Ivaí de Natureza e Fé, que aconteceu no 
Recanto Sossego em Apucarana e contou com a presença de 
lideranças políticas e pessoas ligadas ao turismo no Vale do Ivaí, 
esteve presente também, Deise Bezerra, diretora técnica da 
Paraná Turismo, que aprovou com louvor, o trabalho realizado 
em Rosário do Ivaí. - Assessoria

Kuroda incentiva turismo de Rosário do Ivaí

A Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio incondicional 
do prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, deu início ao processo de 
revitalização da arborização urbana na cidade de Rosário do Ivaí. 
Ele pretende fazer de Rosário do Ivaí, uma cidade mais bonita e 
aconchegante para a população local e a quem vem de outras 
cidades. A arborização em uma cidade tem funções importantes; 
propiciar sombra; purifi car o ar; o fator estético e paisagístico; 
dar qualidade de vida, entre outras. A arborização, além de 
ser um fator ambiental também é educacional. - Assessoria

Kuroda revitaliza Rosário
Prefeito kuroda, dá início a processo de 

revitalização da arborização urbana em Rosário 
do Ivaí

O prefeito Gallo e a 1ª dama Magda, realizaram na terça 
(10), um chá colonial para os professores do município. Na 
oportunidade o Prefeito aproveitou para interagir com os 
profi ssionais, houve também música ao vivo, interpretada pelo 
musico João e muita comida deliciosa. Segundo o Prefeito e a 
primeira dama é importante essa interação e o reconhecimento 
pelo trabalho realizado em prol a educação de Faxinal, são 
profi ssionais dedicados e que dão o melhor de si a cada dia. 
– Assessoria de imprensa

Prefeito Gallo e 1ª dama Magda oferecem 
chá colonial aos professores

O Programa Mais Médico disponibilizou para Rosário do 
Ivaí a médica, Drª Larissa Stresser, fi lha de Sonia e Dinaene 
Stresser, ambos antigos moradores de Rosário do Ivaí. É 
muito bom saber que ela saiu dessa cidade, estudou, ganhou 
o mundo e agora retorna como médica para o nosso município. 
Seja bem vinda e sucesso em sua carreira, é o que deseja o 
Prefeito Ilton Shiguemi Kuroda em nome de toda a população 
rosariense. Na foto com o governador Beto Richa e a Secretária 
de Saúde Silmara Ribeiro Vila. - Assessoria

Rosário recebe antiga moradora como 
médica

O Departamento da Educação de Rosário do Ivaí realizou 
no dia 06 de outubro, um encontro pedagógico, com o 
tema, Educação Especial. O Olhar do professor quanto às 
necessidades educacionais especiais, que reuniu professores 
das escolas do campo e da cidade. Encontro este, ministrado 
pela palestrante Débora do Núcleo Regional de Educação de 
Ivaiporã setor Educação Especial. – Da assessoria

Encontro pedagógico de professores em 
Rosário do Ivaí

Na terça-feira (10), o Prefeito Kuroda e o vereador Jandre, 
juntamente com a secretária da Educação Silvana, estiveram 
visitando o antigo Projeto Piá, o CMEI (Centro Municipal 
de Educação Infantil) e a Escola Municipal Vereador José 
Rodrigues, para entregar doces às crianças em comemoração 
ao Dia da Criança. Com uma administração participativa, o 
prefeito Kuroda faz questão de enfatizar a importância desta 
data para nossas crianças. - Assessoria de Imprensa

Kuroda entrega doces às crianças de 
Rosário do Ivaí

A Câmara de Vereadores de Grandes Rios aprovou na 
segunda-feira, dia 09 de outubro, de 2017, em segunda votação, 
por seis votos a dois, o projeto de lei que proíbe o nepotismo 
no âmbito da administração municipal e poder legislativo. 
Apenas os vereadores, Ailton Franco, o Miltinho, do PSL, e 
Junior Sergio dos Santos, o Juninho, do PP, foram contrários 
a proposta. O plenário da Câmara Municipal fi cou lotado. Com 
a decisão dos vereadores, o projeto seguirá agora para o pode 
executivo, que já se manifestou contrário a proposta alegando 
que ela tem cunho político, por tanto, deve vetar a proposta. 
"Caso isso ocorra, a Câmara vai derrubar o veto para que a lei 
entre em vigor, pois entendemos que o fi m do nepotismo vem 
para moralizar e dar mais transparência, assim como outros 
projetos que pretendemos propor até o fi nal deste mandato", 
disse o vereador Fagner Honório, o conhecido Faguinho do 
Bar, do PDT.

 Projeto proibindo nepotismo é aprovado em 
Grandes Rios 

A proposta proíbi o nepotismo até a quarta 
geração e passou pela segunda votação e o 

prefeito deve vetar 
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COLUNA SOCIAL

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

- Realizamos a coleta do exame que 
passa a ser obrigatório

- Realizamos atendimento com agenda e 
horários flexíveis

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

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

RUA SANTOS DUMOND, Nº: 630
FAXINAL - PARANÁ

 Jeca Rodrigues, de níver em Mauá da Serra. Parabéns!! 

Faxinalense se destaca no 
Miss Brasil Model 2017

A representante da cidade de Faxinal, Maria Eduarda 
Ribeiro, foi eleita a Miss Paraná Model 2017. Filha de 

Faxinal, Maria Eduarda é filha da psicóloga Rose Pereira 
e neta do saudoso Pastor Miguel. É a primeira vez que 

Faxinal está no topo das misses do Brasil. Parabéns Maria 
você merece, é linda realmente, Faxinal todo está na 

torcida por você nos próximos concursos.

  Elaine Vieira, de niver em Faxinal. 
Parabéns!!

Casais Apaixonados
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ROSÁRIO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ

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

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

Aqui o dinheiro público é tratado com respeito.
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Projeto obriga concessionárias a emiti rem 
nota fi scal no pedágio

As concessionárias de pedágio nas rodovias do Paraná 
devem obrigatoriamente fornecer nota ou cupom fi scal aos 
consumidores, a parti r de 1º de janeiro de 2018, pelo pagamento 
de tarifa nas praças de arrecadação. É o que estabelece projeto 
de lei protocolado na Assembleia Legislati va pelos deputados 
estaduais Tercilio Turini, Evandro Araújo e Marcio Pacheco. Pela 
proposta, o consumidor poderá pedir a inclusão do CPF ou CNPJ 
na nota/cupom fi scal. Para quem usa sistema de pagamento e 
débito automáti co da tarifa de pedágio, sem parar nas cancelas, 
a nota/cupom deverá ser encaminhada por correspondência 
fí sica ou eletrônica. A recusa pela concessionária em fornecer 
o documento implicará nas sanções previstas no Código de 
Defesa do Consumidor e outras legislações. Os deputados 
argumentam que existe lei federal e regulamentação da 
Receita Federal sobre a necessidade de fornecimento de nota/
cupom fi scal pelas concessionárias de pedágio. No entanto, 
no Paraná as empresas alegam não ter essa obrigação. “É 
mais um absurdo nos contratos de pedágio. Sem emissão de 
nota/cupom fi scal, é quase impossível saber ao certo o valor 
arrecadado com as tarifas. Assim, fi ca mais difí cil acompanhar 
e tributar o faturamento e o lucro das concessionárias”, diz 
Tercilio Turini. Em setembro de 2013, portanto quatro anos 
atrás, Tercilio já havia apresentado na Assembleia a proposta de 
emissão de nota/cupom fi scal pelas concessionárias de pedágio. 
“Infelizmente a bancada governista rejeitou a proposição. 
Esperamos que agora o projeto passe nas comissões legislati vas, 
seja aprovado em plenário e se transforme em lei. É um direito 
da população paranaense, receber o documento fi scal, é uma 
medida de transparência e de mais rigor na fi scalização do 
pedágio”, ressalta o deputado. Os parlamentares autores do 
projeto informam que recentemente a Receita Federal editou 
resolução normati va que as concessionárias de rodovias 
pedagiadas passem a emiti r nota/cupom fi scal a parti r de 1º 
de janeiro de 2018. “Mesmo assim decidimos apresentar o 
projeto para assegurar que no Paraná o tema seja regulado 
por lei, e não apenas por uma resolução que pode ser alterada 
ou suspensa por ato executi vo”, explicam os três deputados. 
A Frente Parlamentar contra a Prorrogação dos Contratos de 
Pedágio no Paraná realiza audiência pública no próximo dia 19, 
em Rolândia. Será a 12ª reunião com a sociedade organizada 
e a população para mobilização pela não renovação das 
concessões. As demais cidades paranaenses que já sediaram 
encontros da Frente Parlamentar são Curiti ba, Londrina, 
Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, 
Paranaguá, Lapa, Apucarana e Cornélio Procópio.

Tercilio vota contra projeto que congela 
salários dos servidores

O deputado estadual Tercilio Turini manteve sua coerência 
e seu apoio aos servidores estaduais e votou contra o projeto 
do governo do Estado que congela o salário do funcionalismo 
paranaense. “O governo já ti nha descumprido a lei, votada 
nos termos do acordo que encerrou a greve de 2015, e não 
pagou a reposição da infl ação no início deste ano, como havia 
se comprometi do. E agora vai deixar de corrigir os salários nos 
próximos dois anos. É um desrespeito aos servidores”, afi rmou 
Tercilio Turini. Para o deputado, as péssimas medidas do 
governo do Estado prejudicam todas as categorias de servidores 
estaduais, além de aposentados e pensionistas. “Professores, 
policiais civis e militares, pessoal da saúde, das universidades 
e de todos os outros órgãos estaduais são ati ngidos. É um 
desestí mulo aos servidores, que fazem um trabalho importante 
para toda população do Paraná”, destacou Tercilio. - Deputados 
que votaram não, portanto, a favor do funcionalismo público 
paranaense: Tercilio Turini; Ademir Bier; Anibelli Neto; Cantora 
Mara Lima; Cláudio Palozi; Evandro Araújo; Márcio Pacheco; 
Nelson Luersen; Nereu Moura; Péricles de Mello; Professor 
Lemos; Rasca Rodrigues; Requião Filho; Tadeu Veneri.

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.

População continua protestando em Rosário do Ivaí          
Pela terceira sessão consecutiva moradores foram a Câmara Municipal de Vereadores protestar contra 

comissão processante
No dia 11 de outubro, quarta-feira, mesmo sendo uma véspera de feriado, a Câmara 

Municipal de Vereadores fi cou lotada de manifestantes. São moradores, lideranças, 
servidores, enfi m, pessoas da comunidade de Rosário do Ivaí, que não aceitam a abertura 
de Comissão Processante (CP) com a fi nalidade de investigar a contratação irregular 
de funcionários em desvio de função. Para os defensores do prefeito Ilton Shiguemi 
Kuroda, do PSC, tudo não passa de uma retaliação porque o chefe do poder executivo 
decidiu bater de frente com a política antiga daqueles que querem exercer o mandato 
pensando apenas em benefícios particulares e não no povo. "O Kuroda é um prefeito 
de coragem, sincero e honesto, qualidades que hoje estão fi cando rara na política. Ele 

não aceita vereadores que fi cam legislando em benefício próprio e coloca cada um no seu devido lugar. Por isso, estamos aqui para 
evitar que esses vereadores formalizem um golpe baixo e sujo", disse um agricultor que participou das três últimas sessões. Dos nove 
vereadores, três deles não aceitam a instalação da comissão: Anizio Cesar Lino Silva, do PDT; Jesus Lopes Ferraz, do PSC e Jandre 
Marcos de Souza, do PSD. Para eles, desvio de função é algo que sempre aconteceu em Rosário do Ivaí, mas como não tinham outro 
motivo, encontraram este álibi para arrancar um mandado que foi concedido pelo povo. Na sessão do dia 11 de outubro, algumas 
pessoas, como nas demais, fi caram exaltadas, e o presidente da Casa, Osmiranou Siqueira, o Lustroso, do PT, precisou interromper 
os trabalhos e ameaçar o uso de força policial para manter a ordem. Como aconteceu na primeira sessão, o prefeito marcou presença 
e fi cou frente a frente com os vereadores, mas novamente a presidência não aceitou que ele sentasse a mesa como sempre acontece 
quando uma autoridade se faz presente, fato que gerou muitas vaias, palavras de ordem e gritos como: "Kuroda"  e é  "Golpe". O 
presidente disse que a Comissão Processante está na comissão sorteada no dia 13 de setembro, de 2017,  e que as sessões não 
estão tratando do tema. Nas próximas reuniões, os moradores prometem marcar presença novamente.

 Prefeito Ylson Cantagallo entrega Parque Infantil
No  Dia das Crianças,  a prefeitura inaugurou um Parquinho para as crianças. Centenas de pessoas da 

comunidade prestigiaram o evento 
O Prefeito Ylson A. Cantagallo entregou mais um projeto importante para sua 

comunidade. Faxinal ganhou no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, um parquinho 
infantil, denominado Sonho Encantado, que vai  e já está proporcionado muita alegria, 
entretenimento e ainda se tornou mais uma opção para que os pais e as famílias possam 
se reunir juntamente com as crianças. Vale ressaltar que em nove meses de governo, o 
prefeito conseguiu a façanha de entregar várias obras, programas e promover diversas 
ações em prol da comunidade. Recentemente, com a presença do Chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni, em um único dia foram anunciados cerca de 6 milhões de reais. No caso 
do Parquinho, a cidade ganha uma estrutura que poucos municípios tem.  "Eu queria 
dar um presente para cada criança do meu município, mas eu não tenho condições 
de realizar este sonho, por isso, decidi, juntamente com os vereadores, comprar este 

Parquinho que é especial e desta forma estamos benefi ciando todas as crianças e toda a comunidade, sem distinção de classe social 
ou raça", disse o prefeito Gallo. O Parque  é equipado com diversos brinquedos, alguns deles que estimulam as crianças, inclusive 
com acessibilidade para pessoas com defi ciência, benefi ciando pessoas com mobilidade reduzida, alterações sensoriais e intelectuais. 
O prefeito afi rmou que é muito gratifi cante realizar sonhos, e que esta será sempre a meta do seu governo. Disse também, que  fazer 
algo para uma criança é o mesmo que fazer para Deus. "Além do Parquinho, temos outras iniciativas que benefi ciam as famílias e as 
crianças, como por exemplo, o investimento que fi zemos e zeramos a fi la de creche", salientou o prefeito. Em sua rede social, Gallo 
enviou uma mensagem: "Acredito que um dos segredos para a felicidade, está em manter-se criança, no sorriso sincero, no abraço 
amigo e no brilho dos olhos de alcançar nossos objetivos. Hoje foi um dia muito especial, onde me emocionei várias vezes por ver a 
união de nossa cidade, de estarmos fazendo o melhor. Como é bom ver a alegria das crianças numa brincadeira saudável. Fizemos 
muita festa e confesso que voltei a ser criança por alguns momentos. Agradeço a toda equipe da Prefeitura, nossos funcionários e 
secretários, aos nossos vereadores e aos voluntários que mais uma vez foram parceiros. Tenho certeza que este dia fi cará na memória 
dos faxinalenses, uma grande festa de toda comunidade com o parquinho novo, brinquedos infl áveis, pula-pula, pinturas, sorvetes, 
balas e algodão doce", escreveu o prefeito. - Assessoria

Saúde de Rosário do Ivaí em destaque
O prefeito Kuroda, através da Secretaria de Saúde vem prestando um bom trabalho na 

saúde em prol da população rosariense. 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 Silva Lino para passar por avaliação odontológica com 
os especialistas em implantodontia. Na oportunidade o prefeito Kuroda e os vereadores, 
Cezar, Jandre e Jesus, 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”, disse Kuroda. - Assessoria de imprensa

Kuroda e seus familiares oferecem yakisoba para os professores
Na sexta-feira, 06, o prefeito Kuroda ofereceu um jantar, servindo o seu famoso 

Yakisoba, na Chácara do Nilson para os professores de Rosário do Ivaí, em comemoração 
ao dia do professor que será no próximo dia 15. O que chama atenção é o carinho do 
prefeito kuroda para com os professores que estiveram no evento, veja que ele mesmo 
junto com seus familiares fazem questão de preparar com muito carinho o tradicional 
Yakisoba , que foi servido à todos. – Assessoria de imprensa
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e a
Mães e fi lhos

Sempre soube que ela era importante para mim. Só não 
sabia o quanto ela era realmente valiosa e especial. Sempre 
imaginei que, se um dia ela me faltasse, eu sentiria sua 
falta. Mas nunca calculei o que sua falta verdadeiramente 
representaria para mim. Sempre me disseram que amor de 
mãe é algo diferente, sublime, quase divino. Sempre me 
disseram tantas coisas a respeito desse relacionamento: 
mães e fi lhos. Tanto disseram, mas foi pouco o que eu ouvi 
e entendi sobre isso. Banalizei. Não acreditei. Até o dia em 
que ela se foi. Era uma tarde de fi nal de primavera. O vento 
brando soprava e, em minha casa, não havia a mais leve 
suspeita da dor que se avizinhava. De repente, a notícia. 
Mas não poderia ser verdade. Não, Deus não permitiria 
que as mães morressem. Não assim. Não a minha. Engano 
meu. Era verdade. A verdade mais cruel e mais dura que 
meu coração precisou encarar, enfrentar, suportar. Ela 
partiu sem me dizer adeus, sem me dar mais um abraço, 
mais um beijo, sem me pegar no colo pela última vez, sem 
me dizer como fazer para prosseguir só... Simplesmente 
partiu. E uma ferida no meu peito se abriu. Ferida que não 
cicatriza, que não sara, que não passa. É a falta que ela 
me faz. É minha tristeza por querer seu aconchego mais 
uma vez, seu consolo, sua orientação segura. Querer seu 
cafuné antes do meu adormecer, sua voz antes do meu 
despertar. Sua presença silenciosa em meus momentos de 
angústia, sua mão amiga a me amparar e confortar. Querer 
outra vez ouvir seu sussurro baixinho me dizendo que tudo 
vai dar certo e que tudo vai acabar bem. É uma saudade 
que aperta meu coração e me faz derramar lágrimas às 
escondidas. É uma dor de arrependimento por todas as 
malcriações que fi z, pelas palavras atravessadas e rudes 
que lhe disse. Arrependimento porque agora sei que mãe 
é mesmo alguém muito especial e porque me dou conta de 
que os fi lhos só percebem isso muito tarde. Tarde demais, 
como eu.

A morte é um afastamento temporário entre os seres 
que habitam planos diversos da vida. Embora saibamos 
disso, é compreensível a dor que atinge aqueles que se 
veem afastados de seus amores pela ocorrência da morte. 
Muitas vezes essa angústia decorre do arrependimento 
pelas condutas equivocadas que os feriram, ou por não 
demonstrar o verdadeiro afeto que sentíamos por aqueles 
que partiram. Às vezes são as mães que partem, outras são 
os fi lhos, ou os pais, os amigos ... E tantas coisas deixam 
de ser ditas, de serem feitas, de serem vividas... Pensemos 
nisso: a vida é marcada por acontecimentos inesperados 
que a transformam, muitas vezes, de modo irreversível. 
Cuidemos de nossos amores porque, embora eles sejam 
para sempre, poderão não estar sempre ao nosso lado.

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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Senado articula votação secreta em caso de Aécio
Ladrões cuidando do parceiro

Senadores intensifi caram a articulação por uma votação 
secreta para deliberar sobre as medidas cautelares e o 
afastamento impostos ao senador Aécio Neves (PSDB-MG). 
O tema está em discussão pela cúpula do Senado e tem como 
objetivo diminuir o desgaste de senadores que pretendem 
reverter a suspensão das funções parlamentares do tucano. 
A votação no plenário da Casa está marcada para a próxima 
terça-feira, 17. Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiram na quarta-feira, 11, que medidas 
cautelares, como o recolhimento noturno, determinadas a 
deputados federais e senadores devem ser submetidas ao aval 
da Câmara ou do Senado. O regimento interno do Senado prevê 
votação secreta para deliberação sobre prisão de parlamentar. Na 
semana passada, a Coluna do Estadão já havia adiantado que 
senadores debatiam a possibilidade de tornar a votação sigilosa. 

A Constituição, porém, não diz que modelo deve ser adotado. 
Até 2001, o artigo 53 estabelecia votação secreta, a expressão 
foi suprimida pela Emenda Constitucional 35. Segundo um 
integrante da Mesa Diretora do Senado, a votação será como 
determina o regimento, ou seja, fechada. Reservadamente, 
um ministro do Supremo disse ao Estado que, como a regra 
interna da Casa determina o modelo de votação, há espaço 
para tal interpretação. “Seguir o regimento e a Constituição, 
e respeitar e proclamar o resultado livre do plenário, que é 
soberano, é meu dever como presidente (do Senado)”, disse 
Eunício Oliveira (PMDB-CE) ao comentar a discussão sobre 
o sigilo da deliberação. A senadora Fátima Bezerra (PT-RN) 
criticou a articulação na Casa: “Eu espero que não haja nenhuma 
manobra e o voto seja aberto”.

Missa em Aparecida começa com mensagem do papa e vaias a políticos
A principal celebração em comemoração aos 300 anos da 

aparição de Nossa Senhora Aparecida começou às 9h30 de 
quinta-feira (12) em altar montado do lado de fora da basílica 
nacional, na cidade de Aparecida do Norte, interior do Estado. 
O cantor Agnaldo Rayol se apresentou durante a procissão de 
entrada que levou uma imagem de Nossa Senhora ao altar. A 
missa campal começou com uma mensagem em vídeo enviada 

pelo papa Francisco, que lamentou não estar no santuário e 
afi rmou estar com saudades, saudades do Brasil.  Assim que o 
vídeo terminou, foram anunciadas as autoridades presentes: o 
governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB); e os ministros, 
Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Gilberto 
Kassab (Ciência, Tecnologia e Inovações), do PSDB e PSD, 
respectivamente. Todos foram vaiados pelo público presente.

Moro dá 48 horas para Lula entregar recibos de aluguéis 
O juiz federal Sérgio Moro determinou que os advogados de 

defesa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva têm o prazo 
de 48 horas para entregar os recibos originais de pagamentos 
dos aluguéis do apartamento investigado na Operação Lava 
Jato. O imóvel está localizado ao lado do apartamento de Lula 
em São Bernardo do Campo (SP). A defesa solicitou que a 
entrega dos recibos fosse feita em uma audiência formal com 
a presença de um perito. “Os recibos deverão ser entregues 

na Secretaria deste Juízo e que os acautelará para submetê-
los a perícia caso seja de fato deferida.”, determinou o juiz. O 
Ministério Público Federal (MPF) acusa o político de receber 
propina da empreiteira Odebrecht, por contratos entre a empresa 
e a Petrobras e contesta a originalidade de 26 dos 31 recibos 
entregues previamente pela defesa. Para eles, os recibos são 
"ideologicamente falsos".

Yunes sabia que era dinheiro afi rma Funaro
Em depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República 

durante o procedimento de delação premiada, o operador 
fi nanceiro Lúcio Funaro afi rmou que era lógico que o ex-assessor 
especial do presidente Michel Temer José Yunes sabia que 
havia entregue a ele uma caixa com dinheiro em setembro de 
2014. “Ele (Yunes) tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que 
era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na 
garagem, porque ele não queria que eu corresse risco de sair 
com a caixa para a rua. E até pelo próprio peso da caixa, para 
um volume de R$ 1 milhão, é uma caixa bem pesada”, afi rmou 
Funaro em declaração feita ao Ministério Público Federal no 
dia 23 de agosto. A informação foi divulgada na sexta-feira, 
13, pelo site do jornal Folha de S.Paulo, que teve acesso aos 
vídeos da delação. A revelação do caso, em meio às delações 

da Odebrecht, levou à saída de Yunes do Palácio do Planalto 
em dezembro do ano passado. Na versão do ex-assessor de 
Temer, no entanto, ele diz ter sido mula involuntária do ministro 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, e que não tinha conhecimento do 
conteúdo do que estava entregando a Funaro. Funaro afi rma 
ainda que foi pegar R$ 1 milhão a pedido do ex-ministro Geddel 
Vieira Lima, hoje preso na Lava Jato. Segundo Funaro, outro 
doleiro, chamado Tony, fez para ele o trabalho de logística, de 
receber o dinheiro em São Paulo e entregá-lo em Salvador. 
“Nego peremptoriamente as levianas e falsas acusações feitas 
pelo delator que responderá criminalmente”, disse Yunes. 
Segundo o Planalto, Temer na época “era vice-presidente e 
não era responsável pelo Congresso Nacional”. As defesas de 
Padilha e Geddel não se manifestaram.

 Prefeito de Ivaiporã diz que é inevitável a nova associação 
O Prefeito Miguel Amaral, disse na segunda-feira, dia 09 

de outubro, de 2017, que é inevitável a criação de uma nova 
associação de prefeitos. Ele também se mostra irritado quando 
alguém diz que o nascimento da Central dos Municípios, 
AMOCEN,  é sinônimo de racha ou divisão.  "O prefeito de 
Apucarana, Beto Preto, atual presidente da AMUVI (Associação 
dos Municípios do Vale do Ivaí), com 26 cidades, deveria apoiar, 
porque estamos falando e idealizando, uma Macro Regional, 
pois agregaremos cidades da AMOCENTRO (Associação 
dos Municípios do Centro do Paraná)  e vamos trazer mais 
força para o Vale do Ivaí, pois teremos aqui duas associações 
fortes. Outro detalhe, já estamos acordados que a cada 90 
dias, as três entidades (AMUVI, AMOCEN e AMOCENTRO) 
farão  uma reunião conjunta", desabafou Miguel Amaral. Ele 

também levantou suspeitas de que Beto Preto tem manipulado, 
produzido matérias ou  induzido ao erro, o Jornal Tribuna do 
Norte e outros órgãos de imprensa de Apucarana, que após a 
reunião secreta de Bom Sucesso, deram como enfraquecida a 
Central dos Municípios, ouvindo apenas o lado do Presidente 
da AMUVI, o que não é correto. "Não existe franqueza e nem 
o barco afundou; é claro que os prefeitos não iriam bater de 
frente com a diretoria da AMUVI naquele encontro, mas nós 
e vários prefeitos da região concordamos com o nascimento 
de uma nova associação. Há alguns casos, como  o prefeito 
Ylson Cantagallo de Faxinal, que amenizou o tom, mas tenho 
certeza que ele também virá conosco", afi rmou Miguel Amaral.  

Berimbau
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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.

Lula está mais perto da prisão que das eleições
É vero!

Em discurso a empresários e investidores italianos na quinta-feira (12), o prefeito de São Paulo, João Doria Jr., afi rmou 
que "Lula está mais perto da prisão que das eleições" de 2018. O tucano, que está em Milão, encontrou-se com executivos da 
Confi ndustria, a federação de indústrias da Itália. Defendendo a abertura dos mercados brasileiros, as privatizações nacionais 
e as municipais do seu programa de desestatização, Doria disse acreditar que o ano de 2018 terá mais crescimento econômico, 
infl ação controlada e menos populismo. "Lula está mais perto da prisão que das eleições, comentou o prefeito, apesar de, há 
poucas semanas, ter admitido que uma prisão do ex-presidente petista em meio ao processo eleitoral seria um erro histórico, 
pois incendiaria o país".

Lava Jato ataca STF por decisão sobre 
afastamento de parlamentar

Me enganei com a Carmem! Tamo junto!
Dois dos principais procuradores da República que integram a 

Operação Lava Jato no Paraná, Carlos Fernando dos Santos Lima e 
Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa, criticaram duramente 
na quinta-feira (12) em suas redes sociais a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), tomada na quarta-feira, de dar ao Congresso 
a última palavra no afastamento de parlamentares determinado 
pela própria Corte. A decisão vai infl uenciar diretamente a situação 
do senador Aécio Neves (PSDB-MG), afastado de seu mandato 
pela maioria da Primeira Turma do STF no começo de setembro a 
pedido da Procuradoria-Geral da República. O tucano é acusado 
de corrução passiva, obstrução da Justiça e também de ter pedido 
e recebido R$ 2 milhões em propina da JBS, além de ter atuado 
no Senado e com o Executivo para embaraçar as investigações da 
Lava Jato. O entendimento do STF acontece um ano e cinco meses 
depois de o próprio tribunal ter determinado, de maneira unânime, 
o afastamento do então deputado federal e presidente da Câmara 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). “Infelizmente, ontem, o STF deixou 
de lado o processo histórico de consolidação da interpretação da 
Constituição Federal pelo Poder Judiciário para se curvar às ameaças 
dos políticos”, escreveu o procurador Carlos Fernando dos Santos 
Lima, em seu perfi l do Facebook. O procurador fez referência à 
pressão exercida pelo Senado depois que o STF decidiu afastar 
o senador Aécio Neves (PSDB-MG), em setembro. “Infelizmente, 
não foi uma resposta altiva, mas frágil e tímida, gaguejante até, 
por uma falsa contemporização. Há momentos em que devemos 
buscar a harmonia, mas há aqueles em que só resta a coragem 
de fazer o certo”. No Facebook e no Twitter, Dallagnol disse que 
os parlamentares vão continuar praticando crimes por estarem sob 
suprema proteção. “Parlamentares têm foro privilegiado, imunidades 
contra prisão e agora uma nova proteção: um escudo contra decisões 
do STF, dado pelo próprio STF”, escreveu. “Fica o reconhecimento 
à minoria que vem adotando posturas consistentes e coerentes 
contra a corrupção, especialmente Fachin e Barroso”. A decisão do 
STF de dar ao Legislativo a palavra fi nal sobre a suspensão dos 
mandatos de parlamentares teve votação apertada, 6 votos a favor 
e 5 contra. O voto de minerva foi dado pela presidente da Suprema 
Corte, ministra Cármen Lúcia.
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Karatê de Faxinal conquista medalhas e homenagem
Karatecas de Faxinal conquistam 48 medalhas e recebem homenagem na 

Câmara Municipal

A 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Faxinal, que ocorreu no dia 9 de 
outubro, contou com a presença de integrantes da equipe Inaba Karatê - DO. Na ocasião, 
o vereador e presidente da Casa de Leis, Marcilio Cezar Vicente (PSC), apresentou o 
Ofí cio nº 101/2017, que confere Moção Honrosa aos senseis, Roberto Nascimento, 
Elso Luiz de França e Devanir Santana, extensiva a todos os alunos, parabenizando 
o grupo pelas vitórias alcançadas na Final Paranaense de Karatê Esporti vo 2017. As 
disputas ocorreram no dia 7 de outubro, na cidade de Apucarana. Os atletas faxinalenses 
competi ram em duas modalidades, Katá e Kumite (luta), conquistando um total de 
48 medalhas. Durante a sessão, Marcilio destacou o bom desempenho da equipe e 
mencionou que cinco karatecas conquistaram o primeiro lugar, alcançando o tí tulo 
de campeões paranaenses. Além destes, 11 atletas se tornaram vice-campeões e oito 
fi caram na terceira colocação. O presidente do Legislati vo também ressaltou a boa 
fase que o esporte do Município tem passado. "Para nós, está sendo uma roti na obter 
tí tulos no esporte. Faxinal está se destacando", comemorou. No fi nal da ordinária, o 
sensei Roberto apresentou todos os integrantes da equipe e ressaltou os benefí cios 
que o karatê tem proporcionado aos prati cantes. "Entre os nossos alunos, muitas 
crianças ti nham problemas de saúde, por exemplo, e elas melhoraram muito. O 
karatê fortalece o pulmão, trabalha a disciplina e gera qualidade de vida", salientou. 
Na noite, além de conhecer os atletas, vereadores e integrantes da comunidade 
puderam conferir a apresentação da karateca Eloise Viesba, 6 anos, que conquistou 
medalha de ouro na modalidade kumite (luta). Os treinos de karatê da equipe Inaba 
Karatê - DO são realizados na Academia Femi Fitness. Podem parti cipar crianças a 
parti r dos cinco anos e não há limite de idade. As aulas do grupo infanti l ocorrem as 
segundas e quartas-feiras, das 18h15 às 19h15. Já os adultos treinam nas segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 20h às 21h15. Interessados podem entrar em contato 
pelo (43) 9.9668-5552.

puderam conferir a apresentação da karateca Eloise Viesba, 6 anos, que conquistou 

Na terça-feira (10), o Departamento da Agricultura 
em conjunto com a Emater local, com o apoio do 
prefeito Kuroda, promoveu um Seminário de Avaliação 
da Chamada Pública do Leite. Seminário este, ministrado 
pelo médico veterinário Paulo Hiroki, que falou sobre a 
variação da comercialização do leite. Nesse Seminário, 
além dos produtores rurais, esti veram presentes os 
estudantes da Casa Familiar Rural de Campineiro do Sul, 
a técnico agropecuário Vanira, o secretário da Agricultura 
Paulo Braniak, a zootecnista Roselene, entre outros.  Na 

oportunidade, também marcaram presença, o Vereador Jandre e o prefeito Ilton 
Shiguemi Kuroda que fez um breve discurso. Kuroda falou de planos e conquistas para 
Rosário do Ivaí em sua gestão. Ressaltou que tem como meta construir uma rodovia 
de paver entre Rosário do Ivaí e o Bairro da Boa Vista da Santa Cruz e sempre estará 
à disposição dos produtores rurais no que precisarem. - Assessoria

Kuroda marca presença em Seminário sobre Leite

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017
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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

IMÓVEL MAUÁ DA SERRA

IMÓVEL RURAL

IMÓVEL CRUZMALTINA


