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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Pedido de Informação nº058/2017 – Solicito informação o que foi feito com as 
máquinas de costura do município, quantas máquinas são e onde as mesmas se 
encontram. Quando vão colocar para funcionar para dar emprego e curso para a 
população?   
Pedido de Informação nº059/2017 – Solicito informação quanto à academia da 
saúde construída no conjunto habitacional Tancredo Neves que está abandonada, 
quando vai começar a funcionar e atender a população, pois os moradores do 
conjunto cobram providencias  
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LINGUA DE FOGO
Junto com a Lava Jato ta chegando, raio no 

seco e principio de furacão, na Terra do Tumati. Fuja 

loko! Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas 

a natureza nunca. É vero!

Gatinha manhosa diz pra valeti que tava com 

dor de cabeça, mas foi pra roça com valeti amanti. Ai 

transferiu a dor de cabeça pro cornuto, pois o chifre 

é deveras grande!

Na Terra da Uva os golpistas estão 

desmoralizados, pois o povo vê a diferença entre o 

trabalho e o engodo. Dá-lhe samurai!

Demoro, mas chegou a Lava Jato, agora vamos 

ver o que os meliantes vão dizer. Quantas fases, 

quantas delações e qual vai ser o fi m? MP, Federal e 

cadeia pros ladrões do dinheiro do povo!

Tão dizendo que o Japonês da Federa vai vir 

de ônibus bi-articulado pra levar todo mundo. Tchau 

pros ladrões!

Caro jornalista - Na Terra do Café a coisa ta 

feia, dizem que tem parentes mui bravos com os 

luluzinhos, mas a coisa ta certa. A prefeitura é do 

povo e não de uns poucos.

Tem município vizinho que festa de igreja ta 

mais pra palanque do que pra fé. Aí os fi éis não 

comparecem... Cadê o respeito? Com a palavra...

De um cidadão bem informado, dito num buteco 

- 8 anos de mandato foi um atraso de 20 anos, pois 

um novo mandado bastou apenas 10 meses pra 

provar isso. É vero! Fez mais em 10 meses do que o 

outro em 8 anos. Que nunca mais volte!

Na Terra da Madeira, dizem que o pau ta mole, 

veinho assanhado não dá conta do recado e a 

cumadi levanta o dos outros. Nooosssa! Essa é 

pesada!

Na Terra da Ave que Canta, uma cumadi bonitona 

diz que o cumpadi não quer não mais nada com ela, 

diz que não a procura mais. Será que desomou? 

Não tem nada não cumadi, quarqué coisa tamo ai!

Tava no Portal da Transparência, só não 

enxergava quem não queria. Bambu na nuca, 

devolução de dinheiro roubado e cadeia! É o que o 

povo espera! 

Dizem que na Terra do Boi um bom negócio é 

mexer com pão, remédio ou comida Aí vende hem! 

Não entendi, mas tudo bem.

Homem da carne está muito triste, porque 

perdeu o companheiro. Azedou! Mas logo arranja 

outro, são coisas da vida! Quem se habilita?

Na Terra do Café valeti está casadinho com 

cumadinha, mas de olho na moreninha. Hhuuiii! 

Cheiro de chifre queimado!

Tem meliante véio trabalhando na barrosa. Todo 

cuidado com cartão de crédito é pouco. Fuja Loko!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com

Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não 
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 23/10 a 29/10

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

MARCILIO CEZAR VICENTE 
Faxinal

Mais uma vez, o presidente da Câmara, 
Marcilio Cezar Vicente, recebeu integrantes da 
equipe Inadaba Karatê-DO. Durante a 26ª sessão 
ordinária, que ocorreu no dia 16 de outubro, 
foram entregues as placas com Moção Honrosa 

aos senseis Roberto Nascimento, Devanir Santana e Elso Luiz de 
França. Autor da proposição, Marcilio parabeniza o grupo pelas 
48 medalhas conquistadas na Final Paranaense de Karatê 2017. 
Os atletas faxinalenses competiram em duas modalidades, Katá 
e Kumite (luta). Cinco karatecas conquistaram o primeiro lugar, 
alcançando o título de campeões paranaenses; 11 se tornaram 
vice-campeões e oito fi caram na terceira colocação. 

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal

O parlamentar apresenta o Requerimento nº 
101/2017, requerendo que o Executivo forneça 
um cronograma informando a data de quando 
a Prefeitura poderá disponibilizar um local para 
recolhimento dos animais que fi cam soltos 

nas ruas e rodovias do Município. "Os animais soltos pelas vias 
podem ocasionar acidentes com os nossos moradores", alerta. Na 
mesma noite, ingressa com a Indicação nº 050/2017, solicitando 
que o Executivo verifi que a possibilidade de que a circular comece 
a operar nas manhãs dos sábados. "Assim, haverá transporte 
para as pessoas que trabalham no comércio, no centro da 
cidade, e moram nos bairros mais distantes", explica. Ainda pede 
a disponibilização de uma ambulância para que a Defesa Civil 
possa atender aos chamados e prestar os primeiros socorros. 

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

A vereadora apresenta a Indicação nº 
048/2017. Com a medida, ela pede que o 
Executivo possibilite a instalação de iluminação 
pública no trecho que liga Faxinal à Vila Imperatriz. 
Na proposição, ainda requer informações sobre 

como está o andamento do processo de regularização fundiária 
dos lotes da Vila Nova e da Vila Velha. Também solicita que a 
secretaria competente do Município verifi que a manutenção 
das estradas rurais na região da Bufadeira da Fonte, Bairro dos 
Ribeiros, Sabugueiro, até o trecho à frente dos Três Posos. 

PAULO JACARÉ
Grandes Rios

Projeto de Lei nº012/2017 – Dispõe sobre a denominação da 
Rua projetada   B   situada no conjunto Habitacional Jose Lino Dal 
Ben como: Rua Abel Barbosa

Projeto de Lei nº014/2017 – Dispõe sobre a denominação da 
Rua projetada   D   situada no conjunto Habitacional Jose Lino Dal 
Ben como: Rua Mario Machado da Luz  

Indicação nº039/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal 
fazer uma reforma geral na Praça Olímpio Nogueira Monteiro. 

Pedido de Informação nº055/2017 – solicito informação se já 
foi concluída a obra da reforma da ponte do Rio Branco na estrada 
de Flórida do Ivaí, se foi concluída, porque não trouxeram o 
material de construção que sobrou para o pátio da prefeitura, pois 
o material que fi cou lá aos poucos esta sumindo e isso é prejuízo 
para o município.  

Pedido de Informação nº056/2017 – Solicito informação se 
vai colocar pelo menos a maquete e camponesa em funcionamento 
no fi nal do ano. 

Pedido de Informação nº057/2017 - Solicito informação se 
foi feito orçamento para reforma do caminhão caçamba sapão 
da prefeitura municipal.qual valor estimado para reforma, qual 
previsão para reformar e colocá-lo novamente a serviço da 
população.

Batalha de Temer contra 2ª denúncia chega 
perto do fi m

A batalha do presidente Michel Temer para vencer sua 
segunda denúncia criminal está perto do fi m. A previsão é 
que na próxima semana a Câmara dos Deputados fi nalmente 
votará se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal (STF) a 
realizar o julgamento por acusações de formação de quadrilha 
e obstrução de Justiça. Após dois longos dias de debates, a 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou relatório do 
deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) contra o andamento 
da denúncia. Foram 39 votos contra a possibilidade de Temer 
ser julgado, 26 a favor de autorizar a abertura do processo e 
uma abstenção. O placar fi nal, sem surpresas, fi cou próximo 
do resultado contra o andamento da primeira denúncia, que 
acusava Temer de corrupção passiva. Em julho, 41 deputados 
da CCJ votaram a favor do presidente. Entre as duas votações, 
ele perdeu dois apoios no PSB, um voto no DEM e outro no 
PP, mas em compensação ganhou um no PR e outro no PRP. 
Pesquisas de opinião mostram que o presidente tem apenas 
3% de apoio da população, ainda assim políticos e analistas 
ouvidos pela BBC Brasil acreditam que Temer vai conseguir 
repetir também o resultado no plenário da casa, alcançando 
os votos necessários para impedir o risco de julgamento no 
STF. São necessários 342 votos dos 513 deputados para que o 
Supremo fi que autorizado a avaliar a abertura de um processo. 
Em agosto, a primeira denúncia foi barrada ao receber aval de 
263 deputados e o veto de 227.

Lava Jato vira atalho para chantagens e 
proteção de Temer 
Balcão de negócios!

No momento mais crítico da investigação, a Operação Lava 
Jato deixou de oferecer risco e virou uma oportunidade para o 
Congresso. Essa é a avaliação de especialistas entrevistados 
pelo EL PAÍS sobre a nova vitória do presidente Michel Temer 
(PMDB) na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados. Temer obteve 39 votos favoráveis e 26 votos 
contrários ao relatório do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB), 
pelo arquivamento da segunda denúncia contra o presidente. 
Parecia um momento grave. Pela primeira vez na história, um 
presidente da República foi denunciado no Brasil no exercício do 
cargo. Temer quebrou esse recorde, com duas denúncias. Nesta 
segunda denúncia, Temer é acusado de obstrução de Justiça 
e de chefi ar a organização criminosa composta pelo PMDB 
na Câmara dos Deputados. Mas as denúncias contra Temer 
viraram apenas um atalho para parlamentares barganharem 
benesses do governo federal. Em troca da blindagem, com 
a rejeição da abertura de ação penal no Supremo Tribunal 
Federal durante o mandato presidencial, Temer concedeu 
diversas vantagens aos parlamentares. Nas últimas semanas, 
Temer afrouxou regras da fi scalização ao trabalho escravo por 
meio de uma portaria, negociou mais de 200 milhões de reais 
em emendas orçamentárias e se empenhou na derrubada das 
medidas cautelares contra o senador Aécio Neves (PSDB), de 
acordo com parlamentares de oposição. Esse atalho fi cou ainda 
mais fácil depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que 
quaisquer medidas cautelares da corte contra parlamentares, 
como o afastamento do mandato ou a prisão, precisam ser 
referendadas pelo Congresso.

MPF aponta 12 ligações entre compadre de 
Lula e Costamarques

A força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba apresentou 
na quinta-feira (19) ao juiz federal Sergio Moro registros de 
doze ligações telefônicas entre Roberto Teixeira, advogado e 
compadre do ex-presidente Lula, e o empresário Glaucos da 
Costamarques, dono de uma cobertura vizinha à do petista no 
edifício Hill House, em São Bernardo do Campo (SP), e utilizada 
pelo ex-presidente. Os dados foram obtidos a partir da quebra dos 
sigilos telefônicos de ambos. Para os procuradores, as ligações 
corroboram a versão de Costamarques de que, após contato com 
Teixeira, em novembro de 2015, assinou, de uma só vez, recibos 
referentes aos alugueis entre fevereiro de 2011 e outubro de 
2015, mesmo sem ter recebido pela locação no período. Segundo 
o empresário, o compadre de Lula informou a ele que, dali em 
diante, o aluguel seria pago. Os investigadores sustentam que 
Glaucos da Costamarques foi utilizado como laranja na aquisição 
do imóvel, que teria sido comprado pela Odebrecht a Lula como 
propina. Os recibos foram apresentados pela defesa do petista 
a Moro como forma de comprovar que os alugueis foram pagos 
normalmente.

Após retomar mandato Aécio liga para Temer 
e agradece

Mesma quadrilha! 
Depois que o plenário do Senado decidiu reverter a decisão 

da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e, com 
isso, pôr fi m ao afastamento parlamentar do senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), ele ligou para o presidente Michel Temer, a fi m de 
agradecer o apoio recebido. De acordo com informações do blog 
da Andréia Sadi, no portal G1, o presidente entrou em campo nos 
últimos dias para garantir, entre outras coisas, que o partido dele, 
o PMDB, votasse a favor do tucano. Assessores presidenciais 
confi rmaram, na quinta-feira (19), que o mineiro telefonou para 
Temer. Em plenário, foram 44 votos contra a manutenção das 
medidas cautelares e 26 favoráveis. Em troca, o presidente da 
República espera garantir pelo menos a mesma quantidade 
de votos, entre os tucanos, que conseguiu quando da primeira 
denúncia contra ele, por corrupção passiva. Dos 47 deputados 
do PSDB, 21 votaram contra o peemedebista.

Maia muda de aliado de Temer para um 
político neutro

A quadrilha se desfazendo!
Nos últimos dois meses o presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), passou por uma transformação. De ferrenho 
parlamentar defensor do Governo Michel Temer (PMDB-RJ), 
ele se tenta se transformar em um deputado neutro. Alçado ao 
principal posto de sua carreira com o apoio intenso da gestão 
peemedebista, Maia tem demonstrado irritação com seus antigos 
apoiadores, principalmente com os ministros Eliseu Padilha e 
Moreira Franco, este que é padrasto da mulher dele. Após uma 
série de rusgas, o objetivo do deputado é passar a imagem de 
que é capaz de confrontar o Executivo quando necessário, de 
que não articula a favor de um presidente que responde a duas 
denúncias criminais e, principalmente, de que quer votar todas as 
medidas econômicas que ajudem o país a deixar de vez a crise. 
Essa mudança de perfi l tem como pano de fundo a eleição de 
2018. Com o cenário eleitoral embaçado, sem a certeza de quem 
terá capacidade jurídica de se candidatar do lado do PT, com a 
falta de consenso entre o PSDB, a ausência de um nome forte 
do PMDB, Maia surge como uma alternativa. Já foi procurado 
por profi ssionais do mercado fi nanceiro que lhe pediram para que 
pensasse em apresentar seu nome em uma chapa presidencial. 
Seja como presidente ou vice. Quando questionado sobre o 
assunto, no entanto, sua resposta imediata é a de que será 
candidato a duas reeleições. Primeiro a deputado por seu Estado 
e, caso tenha sucesso, concorrerá novamente à Presidência da 
Câmara. O que estiver fora desse contexto, diz ele, são rumores.

Farmácia do Povo
3461-3040 / 99922-5317
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
uma criança das iniciais A.C.S. de 10 anos (irmão de Adrian) e um tio 
de nome Fábio Aparecido dos Santos, de 29 anos. Eles voltavam da 
zona rural, onde foram se refrescar em rio, quando eles voltavam pela 
estrada da Vista Alegre e quase chegando à cidade, perderam o equilíbrio 
em uma curva, batendo na árvore. Em seu boletim, da Polícia Militar 
divulgou que às 20 horas, de 15 de outubro, recebeu uma solicitação 
anônima de que havia ocorrido o acidente com três pessoas em uma 
mesma motocicleta. Ao chegar ao local para prestar o atendimento, não 
foram localizadas vítimas e nem motocicleta. Por volta das 22h20, um 
dos enfermeiros do Hospital Municipal, entrou em contato com a equipe 
policial, informando que na referida motocicleta estavam três pessoas, 
sendo que o adolescente de 16 anos, era o condutor e veio a óbito 
por não ter resistido aos ferimentos. A criança de 10 anos e o homem, 
de 29 anos foram encaminhados para um Hospital de Apucarana. O 
socorro do local do acidente até a unidade de saúde teria sido prestado 
pelo SAMU Faxinal. A Polícia Civil instaurou um inquérito e vai apurar 
a veracidade destas informações. 

Batida em Cruzmaltina envolve L.200 de Faxinal 
No domingo, 15 de outubro, por volta das 18 horas, houve uma 

colisão transversal em Cruzmaltina, no trevo de acesso a cidade. 
Segundo os patrulheiros, Barreto e Belonci, do Posto Rodoviário do 
Porto Ubá, a colisão envolveu um Corsa com placas AFM-1703 de 
Cruzmaltina, conduzido por Valdinei Ferreira de Proença, de 36 anos, 
e uma Caminhoneta Mitsubishi, modelo L.200, com placas de Faxinal, 
motorista Antônio Roberto Camacho, de 24 anos. O acidente provocou 
danos e deixou apenas o motorista do Corsa, Valdinei Ferreira, com 
ferimentos leves. As causas do acidente seriam apurados.

O conhecido Bil é detido novamente em Borrazópolis 
Por volta das 09h  de dia 20 de outubro, sexta-feira,  a equipe de 

serviço abordou, em um bar, Gilmar Aparecido Pinto, o Bil, que possuía 
em seu desfavor um mandado de prisão. Diante dos fatos, o homem 
recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. 
Segundo informações, ele fi cou preso por alguns anos, acusado de 
tráfi co e após ser colocado em liberdade condicionada não cumpriu 
as exigências, que era permanecer em casa quando não estivesse 
trabalhando e se recolher à noite a partir de um determinado horário, 
por isso, houve a regressão de pena para regime fechado. 

Dois menores são acusados de tráfi co de drogas
Em Cruzmaltina, dois menores de 14 e 17 anos, foram apreendidos 

acusados de tráfi co de droga, no dia 18 de outubro, às 14:30 horas, 
na Rodovia PR, 272, próximo a rodoviária. A equipe da Polícia Militar 
estava em patrulhamento próximo à rodoviária, quando nas margens da 
rodovia foram percebidos dois rapazes a pé, sendo que ao perceberem 
a viatura, jogaram um invólucro na beira do asfalto. A PM que contava 
com o apoio da guarda municipal, fez a abordagem, cerca de 50 metros 
à frente do local onde os dois teriam dispensado o objeto. Com eles, 
nada de ilícito foi encontrado, mas ao procurar na vegetação, foi possível 
encontrar um invólucro contendo substância análoga a maconha, que 
pesando, mediu a quantidade de 16 gramas. Foi acionado o Conselho 
Tutelar e os pais. Ambos os menores foram encaminhados, juntamente 
com a droga, até a 53ª DRP – Delegacia Regional de Polícia de Faxinal, 
para as devidas providências.

Assalto em Mauá da Serra
Em Mauá da Serra, às  21h25min, de 14 de outubro, ocorreu assalto 

na  Rua Sidraque Pereira com a Rua São Judas Tadeu. A equipe de 
plantão da PM foi acionada por uma pessoa, a qual informou que utilizava 
o seu aparelho de celular modelo K8 LG, quando um indivíduo chegou 
por trás e utilizando de força física, roubou o celular e tomou rumo 
ignorado. O autor utilizava blusa amarela clara e era de porte físico forte. 

Facadas em Mauá da Serra
Em Mauá da Serra na  Av. Ponta Grossa, um jovem  com perfurações 

de faca nas costas e na mão,  deu entrada no Posto de Saúde. Consta 
no Boletim da PM, que o  rapaz ferido disse que um rapaz de nome 
Lucas, fi lho  de um tal de Helio, teria parado  um Gol de cor prata, 

 Acusado de roubar ex-prefeito é preso pela Civil 
Wagner Willian Figueiredo de Oliveira foi preso em Rosário do Ivaí. 

Ele é acusado de, no dia 11 de setembro, de 2017, invadir a casa do 
ex-prefeito Celso Antunes Ribeiro,  79 anos, de Rosário do Ivaí. No dia 
do crime, o político relatou que a janela de sua casa foi arrombada, 
por volta das 2 horas da madrugada por dois elementos de cara limpa, 
um deles portando uma faca.  Eles levaram um celular, uma faca de 
churrasco, outros objetos e 300 reais em dinheiro. A única informação 
que a equipe do Delegado, Dr. Ricardo Mendes tinha, é que um dos 
meliantes era de cor negra e  o outro branco. Após um competente 
trabalho de investigação, foi possível identifi car Wagner Willian, como 
sendo um dos ladrões. Ele negou o crime, mas a Polícia Civil diz ter 
provas evidentes que atestam sua participação no roubo. E foi com base 
nas informações levantadas pela Delegacia, que o Juízo da Comarca 
de Grandes Rios, autorizou um mandado de busca e apreensão na 
casa do acusado, além de determinar sua prisão, fato que ocorreu 
em 19 de outubro. O homem foi preso e agora fi cará a disposição do 
poder judiciário.

 Ladrões arrombaram a Lotérica do Milhão de Grandes Rios 
Na sexta-feira, dia 20 de outubro, de 2017, a Polícia Civil foi informada 

que houve um arrombamento na Lotérica do Milhão, de Grandes Rios. 
No local, fi cou constatado o crime. A equipe do delegado Ricardo 
Mendes, está investigando e  já estaria na pista dos bandidos. Segundo 
a Polícia Militar, os ladrões arrombaram a fechadura da porta de vidro, 
pela frente, em seguida cortaram a corrente de uma grande de ferro 
para ter acesso ao local. Dentro do estabelecimento, eles arrombaram 
mais duas portas até chegar à sala do cofre, o qual foi levado pela 
quadrilha. O montante levado seria apurado, mas a princípio, todo 
dinheiro da movimentação, até às 3 horas da tarde de quinta-feira, dia 
19 de outubro, foi depositado no banco do Brasil e o dinheiro levado, 
seria apenas referente à movimentação das 15:00 até às 18:00 horas.

Acidente próximo aos Três Pinheiros em Faxinal 
Na rodovia PR 272, no km 211, em Faxinal, trecho que liga com 

Mauá da Serra, ocorreu uma batida seguida de capotamento de um 
dos carros. O acidente foi na tarde de segunda-feira, dia 16 de outubro. 
Segundo a Defesa Civil e a Polícia Rodoviária do Porto Ubá, a colisão 
foi entre uma Nissan Frontier, de Faxinal, que era conduzida por Rubens 
Orlando de Almeida, e uma Parati, motorista Alexandre Havreluk. Pelo 
menos duas pessoas fi caram com ferimentos, mas ninguém corria risco 
de perder a vida. As causas do acidente seriam apuradas. 

Furto, arrombamento e situação suspeita em Borrazópolis 
 Em Borrazópolis, no dia 16 de outubro, foi registrado  furto, um 

arrombamento e ainda uma situação suspeita na Cocari.   No caso de 
furto, o fato ocorreu no dia 16 de outubro, em um sítio,  na PR 466,  no 
trecho que liga com Kaloré,  km 08. O Davi do Caminhão, disse que 
estacionou seu caminhão Mercedes Benz, 1618, na data de 15 de outubro, 
por volta das 13h00min e  durante a noite, por volta das 20h30min, ao 
retornar no local, notou que foi furtada a bateria do caminhão. Foi visto 
uma motocicleta nas proximidades, que empreendeu fuga ao avistar  o 
dono do caminhão. - No dia 16 de outubro,  um morador da zona rural, 
de  82 anos, disse que  chegou em sua propriedade, Sítio Kogima,  por 
volta das 08h00min, e  encontrou a janela da frente da casa arrombada 
e a mesma toda revirada, um botijão de gás,  que estava no interior 
da residência, se encontrava do lado de fora, mas a princípio não deu 
tempo de levar nada. - Ainda em Borrazópolis, por volta das 2 horas, da 
madrugada de 17 de outubro, o vigilante da Cocari, ouviu um barulho 
em uma porta dos fundos. Ele acionou a Polícia e buscas foram feitas 
no pátio da empresa, mas nada de anormal foi encontrado. 

Adolescente morreu vítima de acidente com motocicleta
 Um menor de nome Adrian David dos Santos Alves, 16 anos, entrou 

em óbito vítima de acidente de motocicleta, uma Honda Cg 125, entre 
o Bairro Vista Alegre e Faxinal, próximo a Igreja Ucraniana e a menos 
de um quilômetro do perímetro urbano. Segundo informações, a vítima 
fatal seria o condutor da moto, que era ocupada por mais duas pessoas, 

quatro portas e sem dizer nada, o  esfaqueou e se evadiu do local. O 
mesmo informou que não tinha nenhuma rixa com a pessoa de Lucas. 
A PM  fez rondas por toda a cidade, porem não obteve êxito em fazer 
a prisão do  acusado. Ele nega o crime.

Furto na Imperatriz
No dia 16 de outubro, às 14:30 horas,  na  Rua Principal da  Vila 

Imperatriz, um homem de nome Álvaro Dranka, 49 anos, foi detido 
acusado de furtar o vizinho. A PM fez contato com o morador, o qual 
passou a relatar que enquanto tomava banho, um conhecido seu, entrou 
em sua residência e subtraiu um rádio toca CD, fato esse visualizado 
e informado por sua vizinha. Com chegada da PM, o suspeito foi 
encontrado e indagado, mas negou ter praticado tal ilícito. Feito buscas,  
não foi localizado o aparelho; em contato com a vizinha, esta afi rma ter 
visto o suspeito saindo da casa com o rádio o escondendo em baixo 
da camisa. O caso foi levado para a Delegacia.

Furto no Barreirinho
No dia 17 de outubro,  às 17 horas, na Estrada Barreirinho,  

Fazenda Saltinho em São José,  o responsável  informou que avistou 
dois elementos tentando forçar a entrada de uma das casas existentes 
na propriedade, porém enquanto se aproximava, eles  perceberam e  
empreenderam fuga; informou ainda, que um dos indivíduos estavam 
trajando camiseta rosa e o outro camiseta preta, os quais fugiram 
em uma motocicleta Honda Fan e que poderiam ter tomando sentido 
Postinho do Adolfo ou João Vieira,  que são bairros de municípios 
vizinhos (Grandes Rios e Cruzmaltina), mas que fazem divisa com 
Faxinal e fundos com a fazenda. 

Gaeco cumpre mandados de busca Mauá da Serra
O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina 

do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), cumpriu na quinta-feira, 19 de outubro, 19 mandados de busca 
e apreensão e seis de condução coercitiva nas cidades de Londrina, 
Campo Mourão e Mauá da Serra. As atividades são desdobramentos 
da Operação Publicano e investigam lavagem de dinheiro decorrente 
de corrupção e falsidade ideológica por parte de dois auditores fi scais 
da Receita Estadual. Foram apreendidos computadores e documentos, 
além de duas armas de uso permitido. Os mandados foram deferidos 
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca. Defl agrada em março de 
2015, a Operação Publicano tem como objetivo desarticular organização 
criminosa formada por auditores fi scais da Receita Estadual do Paraná, 
contadores e empresários que se uniram para facilitar a sonegação 
fi scal mediante o pagamento de propina. Além de corrupção, a operação 
combate crimes de falsidade de documentos e lavagem de dinheiro.

Veículo capota na PR 272 
Por volta das 17:20 horas, de quarta-feira, dia 18 de outubro, de 

2017,  ocorreu um  capotamento em entre Cruzmaltina e Borrazópolis, 
na Rodovia PR-272, mais precisamente próximo ao trevo da Coamo. 
O veículo, um Gol com placas AUP-9186, de Jardim Alegre, conduzido 
por Carlos Henrique Martins, de 26 anos. A Polícia Rodoviária do Porto 
Ubá e equipes de Socorro  de Cruzmaltina, foram para o local atender 
o acidente para socorrer o motorista que fi cou ferido, mas apenas 
escoriações, ou seja, sem risco de perder a vida. No carro, estava 
apenas o condutor. As causas exatas do acidente seriam apuradas. 

Moto apreendida com chassi pinado em Mauá 
Na quinta-feira, dia 19 de outubro, por volta das 15:00 horas, a Guarda 

Municipal de Mauá da Serra, recebeu por via telefone, uma denúncia 
que havia uma moto abandonada na Rua Nossa Senhora de Fátima. 
Os agentes, Diones e Manoel, se deslocaram para verifi car a situação. 
Chegando ao local informado, foi constatada a veracidade dos fatos. O 
veículo não possuía placa e estava com o chassis pinado (adulterado). 
Foi acionado a PM de Mauá, soldados, Fernandes e Principato, que se 
deslocaram imediatamente para o endereço. Pelo número do motor, o 
veículo é uma Sandow, 125 cilindradas de Ivaiporã. O mesmo foi levado 
para o pátio da PM para serem tomadas as providências cabíveis.
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O prefeito de Faxinal Ylson Alvaro Cantagallo, participou na 
manhã de quinta-feira, 19 de outubro de 2017, da assinatura 
de um convênio com o Fórum da Comarca de Faxinal, onde 
a Prefeitura estará disponibilizando dois funcionários públicos 
em atendimento ao Tribunal de Justiça do Paraná. Na ocasião, 
a meritíssima Maria Ângela Carobrez Franzini, Juíza de Direito 
do Fórum da Comarca de Faxinal esteve participando. 

Gallo disponibiliza dois funcionários para o 
Fórum

O prefeito Gerôncio de Rio Branco do Ivaí, esteve em 
Brasília, em busca de recursos para os seus respectivos 
municípios. Gerôncio fez questão de ir  até a superintendência 
do Banco do Brasil, para reforçar o pedido de reabertura da 
agência em Rio Branco do Ivaí. Segundo o prefeito o município 
depende e necessita de uma agência bancária, como a que 
havia e que foi fechada após uma sequência de assaltos. Hoje 
os munícipes estão tendo que se dirigir ao município vizinho 
de Grandes Rios para fazerem suas transações bancárias, 
isso causa muito transtorno, argumenta Gerôncio. 

 Gerôncio vai em Brasília pedir reabertura 
do BB

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.

 Vagas de estágio para atuação na Promotoria de Faxinal 
São duas vagas  de  estágio, remuneradas,  para atuação junto à Promotoria de Justiça de Faxinal, 

sendo uma de graduação e a outra de pós-graduação
Abertas as inscrições para 02 (duas) vagas de estágio para atuação junto 

à Promotoria de Justiça de Faxinal, sendo uma de graduação e a outra de pós-
graduação. No estágio de graduação: o candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio 
de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), mais auxílio-transporte no valor de R$ 
170,00 (cento e setenta reais), para estagiar de segunda a sexta-feira, por 4h/
dia. Clique aqui para visualizar o edital na íntegra, assinado pelo promotor - Dr. 
Jose Tiago Chesine. No estágio de pós-graduação, o candidato aprovado fará 
jus à bolsa-auxílio de R$ 1.836,00 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais), mais 

auxílio-transporte no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), para estagiar de segunda a sexta-feira, por 6h/dia. Clique aqui 
para visualizar o edital, para pós graduados, na íntegra. As inscrições serão realizadas no período de 19 de outubro a 10 de 
novembro de 2017, pessoalmente ou mediante procurador com poderes especiais (mediante fi rma reconhecida em cartório), 
nas dependências da Promotoria de Justiça de Faxinal, sito à Avenida Brasil, n. 1080, Centro, no seguinte horário: 08h00 às 
11h00 e 13h00 às 17h00. As provas escritas serão realizadas no dia 14 de novembro de 2017, às 08h00, nas dependências da 
Promotoria de Justiça de Faxinal. (Colaborou Thomaz Rafael de Oliveira Ferreira Ofi cial de Promotoria  e assessor do Promotor 
de Justiça de Faxinal).

Na quinta-feira, 19 de Outubro, quem esteve visitando o 
deputado Alexandre Curi, em Curitiba, foram os vereadores de 
Ortigueira, Edinho e Luiz Carlos. Na oportunidade eles estiveram 
visitando o gabinete do deputado, onde fi rmaram parceria e 
trataram de demandas ao município de Ortigueira. O deputado 
Alexandre assumiu compromisso com os vereadores de que 
irá lutar para levar verbas para o município.

Vereador Edinho visita Curi
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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

Ferra Bode em Faxinal

Seu João Fermino Luiz, completou 90 anos recentemente e comemorou ao lado de 
sua grande família. Parabéns!!!

O Rotary Club de Faxinal presta homenagem no Dia do Médico, a Dra Marinalva 
Dantas Hec. Na foto ladeada pelo esposo, Nicolaus Hec, Tarcino Luiz Davantel e o 

casal, Milton e Gilda Auersvald.
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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.

Casais Apaixonados
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Tercilio reafi rma que momento é de agluti nar 
forças pela Sercomtel

Aporte de recursos pela Copel e contratação de 
serviços de telefonia e transmissão de dados pelo 

governo estadual são medidas emergenciais
O deputado estadual Tercilio Turini mais uma vez se 

colocou à disposição para contribuir com a Sercomtel neste 
difí cil momento da empresa. “A hora é de união, de agluti nar 
forças, de buscar um caminho para a companhia superar os 
obstáculos”, destacou em ofí cio encaminhado ao prefeito 
Marcelo Belinati  e demais organizadores da reunião marcada 
para o fi nal da tarde de terça-feira (dia 17), com objeti vo de 
mobilizar a comunidade em defesa da Sercomtel. Tercilio 
explicou que não poderá comparecer, por estar em Curiti ba 
para as sessões ordinárias da Assembleia Legislati va, mas 
lembrou que em 23 de agosto apresentou e foi aprovado 
em plenário o envio de expediente ao governador Beto 
Richa, propondo duas medidas emergenciais para recuperar 
a saúde fi nanceira da Sercomtel: aporte de recursos pela 
Copel e contratação de serviços de telefonia e transmissão de 
dados pelas secretarias e órgãos da administração indireta do 
governo do Estado, com reforço no faturamento da empresa. 
“Entendo que possa ser um caminho para evitar problemas 
maiores, resguardando a Sercomtel de possíveis sanções como 
já sinalizou a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. 
Reafi rmo que o momento é de convergência, de atuação 
conjunta de todos os segmentos da sociedade organizada de 
Londrina”, ressaltou o deputado. Tercilio Turini salientou que 
a Sercomtel é uma empresa essencial para o desenvolvimento 
de toda região. “Sua história comprova o quanto contribuiu 
para o fortalecimento socioeconômico e o posicionamento do 
município como polo de vanguarda na área de TIC – Tecnologia 
da Informação e Comunicação. Toda mobilização em defesa 
da companhia, neste momento de sérias difi culdades, merece 
destaque” – acrescentou.O ofí cio também foi encaminhado ao 
presidente do Fórum Desenvolve Londrina, empresário Ary 
Sudan, à direção do Sindicato dos Telefônicos e ao presidente 
da Sercomtel, Hans Muller.

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.

Cartão de confi rmação do Enem 2017 já pode ser acessado
O cartão de confi rmação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está disponível 

e pode ser acessado na página do participante, no site do exame. As informações também 
estão disponíveis no aplicativo para celular. Para ter acesso ao cartão de confi rmação, 
o aluno deve informar seu CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. No 
cartão, informa-se também se o estudante pediu atendimento especializado e ou 
específi co e qual a opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Neste ano, o Enem 
será realizado em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. A abertura dos portões 
será às 12h e o fechamento às 13h. O início dos testes será às 13h30, sempre tendo 

como referência o horário de Brasília. No primeiro domingo, os estudantes farão testes de ciências humanas, linguagens e redação 
e terão cinco horas e meia para fazer o exame. No segundo domingo, as provas serão de matemática e ciências da natureza, com 
prazo de quatro horas e meia. Os candidatos com defi ciência auditiva terão acesso a tradutores especializados na língua brasileira 
de sinais (libras) e, pela primeira vez, o acesso a vídeos das questões traduzidas e orientações necessárias para realização da prova. 
As provas destes participantes serão realizadas em salas adaptadas e separadas dos demais, com até seis participantes por sala e 
dois intérpretes – estes terão como função atender os candidatos em dúvidas que não interfi ram nas respostas das questões. Para os 
participantes com surdo-cegueira, haverá guia-intérprete, prova ampliada, prova superampliada, prova em braille, tradutor-intérprete 
de libras, leitura labial, ledor, transcritor e sala de fácil acesso. O exame passará a ser aplicado em dois domingos seguidos (em 2017, 
as provas serão em 5 e 12 de novembro). Além disso, a ordem das provas será alterada: no primeiro domingo, dia 5, serão aplicadas 
as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5h30 de duração; no segundo domingo, dia 12, serão aplicadas as 
provas de Matemática e Ciências da Natureza, com 4h30 de duração. O exame não servirá mais para certifi car o ensino médio, função 
que voltará a ser do Exame Nacional para Certifi cação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). O resultado individual da 
prova será publicado em 19 de janeiro.

Poluição mata mais que guerra e violência
Só agora?

A poluição mata mais pessoas anualmente que todas as guerras e violência no 
mundo, tabaco, fome, desastres naturais, aids, tuberculose e malária, concluiu um estudo 
americano. Uma em cada seis mortes prematuras no mundo registradas em 2015 – cerca 
de nove milhões – podem ser atribuídas a doenças por exposição tóxica, de acordo com 
um estudo divulgado na quinta-feira (19/10) pela revista científi ca The Lancet. Segundo o 
artigo, a poluição do ar foi responsável por 6,5 milhões de mortes, seguida pela poluição 
da água, que matou aproximadamente 1,8 milhão de pessoas. A estimativa de cerca de 
nove milhões de mortes prematuras por poluição ambiental, considerada conservadora 
pelos autores do estudo, é um valor 1,5 maior do que o número de pessoas mortas 

pelo tabagismo e três vezes o número de mortes por aids, tuberculose e malária juntos. A estatística supera também em 15 vezes o 
número de pessoas mortas em guerras ou outras formas de violência. Segundo o estudo, 92% das mortes relacionadas à poluição 
ocorreram em países em desenvolvimento de baixa ou média renda. Uma em cada quatro mortes prematuras na Índia em 2015, ou 
cerca de 2,5 milhões, foram atribuídas à poluição. Na China, as causas ambientais foram o segundo maior motivo de óbitos, causando 
mais de 1,8 milhão de mortes prematuras, ou uma em cada cinco. O estudo é a primeira tentativa de reunir dados sobre doenças e 
mortes causadas por todas as formas de poluição combinadas, do ar à água contaminada. "Há muitos estudos sobre a poluição, mas 
o tema nunca foi alvo dos recursos ou nível de atenção de algo como a aids ou as alterações climáticas", diz o epidemiologista Philip 
Landrigan, diretor do departamento de saúde global da Faculdade de Medicina Mount Sinai, Nova York, e principal autor do relatório. 
"A poluição é um enorme problema que as pessoas não estão vendo porque estão olhando para as suas componentes espalhadas." 
O relatório estima um prejuízo de 4,6 trilhões de dólares anuais – ou 6,2% da economia global - relacionado à poluição e às mortes 
causadas por ela. "O que as pessoas não percebem é que a poluição prejudica as economias. As pessoas doentes ou mortas não 
podem contribuir para a economia. Precisam de cuidados", diz Richard Fuller, um dos autores do estudo e chefe da organização 
Pure Earth, que se dedica à despoluição no mundo em desenvolvimento. "Ministros das Finanças ainda seguem o mito de que, se 
não deixar a indústria poluir, não haverá desenvolvimento. Isso não é verdade." De acordo com o estudo, o fardo fi nanceiro atinge 
mais fortemente os países mais pobres. Os Estados de menor renda gastam em média 8,3% de seu Produto Interno Bruto (PIB) para 
combater os danos causados pela poluição, enquanto os países desenvolvidos desembolsam 4,5%.

Único preso entre os 77 ex-executivos da Odebrecht 
que fecharam acordo de delação premiada no âmbito 
da Operação Lava Jato, Marcelo Odebrecht celebrou o 
aniversário de 49 anos, na última quarta-feira (18), em 
uma cela de Curitiba, no Paraná. O herdeiro da empreiteira 
recebeu cerca de 100 cartões de felicitações, além dos 
desejos de feliz aniversário que chegaram por e-mail. 
Os cumprimentos foram, conforme a colunista Mônica 
Bergamo, da Folha de S. Paulo, enviados aos advogados, 
que os repassaram a Marcelo. Entre os que lembraram 
da data, a alta cúpula da Odebrecht, funcionários e 
executivos que saíram da empresa com o começo da Lava 
Jato. Odebrecht deve permanecer em regime fechado 
até dezembro, quando os advogados pedirão, segundo 
acordo com o Ministério Público Federal, progressão da 
pena para semiaberto. A sentença total será de dez anos.

Marcelo Odebrecht recebeu mais de 
cem cartões de aniversário

Desconfi ança nos políticos aumenta, diz pesquisa Ipsos
A um ano das eleições, os políticos continuam no patamar mais alto de desconfi ança 

entre os brasileiros, segundo levantamento mais recente do Ipsos. De acordo com o 
estudo, 93% não confi am nos políticos em geral e 90% não confi am no presidente da 
República. Ao mesmo tempo, as instituições mais confi áveis para os entrevistados 
são as Forças Armadas (66%) e a Polícia Federal (64%).  Os dados foram divulgados 
na quinta-feira, 19, no lançamento de uma publicação do Ipsos intitulada Brasil 2018: 
Caiu a Máscara. Para o levantamento, foram entrevistados 1,2 mil pessoas, em 72 
municípios, entre os dias 1.º e 14 de julho deste ano. A margem de erro da pesquisa é 

de 3 pontos porcentuais. O estudo apontou que 86% dos entrevistados disseram concordar, parcialmente ou totalmente, com a frase: 
“Os partidos e políticos tradicionais não se preocupam com pessoas como eu”. “Há uma desconfi ança generalizada nas instituições 
em um contexto de crise econômica e vácuo de lideranças”, explicou Danilo Cersosimo, diretor da Ipsos Public Affairs. Ele avaliou 
que a maioria dos entrevistados considera que os militares e os policiais federais são os personagens que vão resolver os problemas 
sem grandes rituais. “Em um momento de crise moral no País, são as forças armadas e a polícia que têm esse capital de imagem 
do ponto de vista de serem instituições intocáveis, mais puras”, afi rmou. Líderes da confi ança dos brasileiros, as Forças Armadas e 
a PF, também, representam, para os entrevistados, o “moralismo e conservadorismo”, observou o diretor da Ipsos Public Affairs. “As 
pessoas as apoiam por isso, porque acham que elas podem corrigir o sistema falido”, afi rmou Cersosimo.
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e a
Semeando luz

A vida se assemelha a um campo, onde as sementes 
lançadas sempre encontram um terreno fértil para a 
germinação. Somos todos semeadores a espargir sementes, 
a lançar os germes dos frutos que logo mais colheremos. Todo 
o bem, o belo, o correto e o justo que resultam de nossas 
ações, são as sementes que lançamos nas estradas da 
vida. Não de outra forma, os disparates, os desequilíbrios, 
as injúrias e fofocas também terão destino certo em nosso 
caminhar. Todas as sementes lançadas terão seu tempo de 
germinação.   Cabe ao semeador o dever intransferível de 
colher seus frutos, de proceder à colheita devida. Por justiça 
Divina, será sempre das nossas obras, do nosso proceder o 
resultado que colheremos na lavoura que nos cabe. Assim, 
se hoje colhemos frutos amargos, seja nas difi culdades ou 
carências, ou ainda em injustiças e traições, são essas as 
sementes que lançamos um dia e hoje frutifi caram dessa 
forma.

Inevitavelmente colhemos aquilo que anteriormente 
ofertamos para a vida. E, por lógica e justiça Divinas, amanhã 
será a colheita das sementes que hoje espargimos. Dessa 
forma, é natural que as mãos agora sangrem com os espinhos 
que estamos a colher. São apenas os refl exos de nossas 
ações inconsequentes do ontem. Porém, amanhã será o 
momento de colher as sementes que estamos espalhando, 
nestes dias, nos caminhos da vida. Por isso, lembremos: se a 
colheita é obrigatória, a semeadura é livre. Sejamos daqueles 
que passam pela vida a espalhar luz, a semear o bem, a 
difundir bondade e justiça. A nós cabe fazer o melhor que está 
ao nosso alcance. Frente àqueles que produzem confusão 
e espalham desavenças, mantenhamos a paz interior, 
ajudando-os com bondade. Eles são os enfermos que ignoram 
a doença que os devora. Amanhã a vida se encarregará 
de despertá-los em processo doloroso, assim como ocorre 
com todos os que se permitem deixar levar pelas ilusões 
do mundo. A nós, cabe a oportunidade de auxiliar sempre e 
nos compadecermos continuamente dos maus e dos males 
que engendram. Não desanimemos ante as difi culdades 
das provas. Nada que nos ocorra é fruto da injustiça ou do 
acaso. Consideremos que se estamos sofrendo os refl exos 
de um passado delituoso, nos devemos rejubilar por não 
mais compactuar com tal procedimento. Amanhã, logo mais, 
teremos a feliz oportunidade de colher os resultados do nosso 
proceder saudável e lúcido. Permanecer no bem, mesmo que 
ao derredor se multiplique o desequilíbrio, o erro e o mal. Este 
é o nosso dever. Não nos esqueçamos de que o Pai celestial 
acompanha nossos esforços e devotamento com imenso amor, 
oferecendo os recursos para nosso êxito no empreendimento 
de iluminação e libertação pessoal. Avancemos cantando a 
mensagem do amor imortal, semeando luzes nas estradas da 
vida, colaborando para que o reino de Deus logo se faça entre 
nós. Esse reino de paz, de felicidade pelo qual há tanto tempo 
estamos aguardando.

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

Decreto permite que não casados também autorizem 
doação de órgãos

O presidente Michel Temer assinou no dia 18 de outubro, 
decreto que altera o Sistema Nacional de Transplantes (SNT). 
O novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido 
para doação e reforça a decisão expressa da família do doador 
no processo. Além disso, retira a exigência do médico especialista 
em neurologia para diagnóstico de morte encefálica. O decreto 
assinado regulamenta a Lei 9.434, de 1997, conhecida como Lei 
dos Transplante de Órgãos, “Este novo decreto vai fortalecer a 
legislação que regula todo o processo de doação e transplante 
no Brasil, de modo a aperfeiçoar o funcionamento do Sistema 
Nacional de Transplantes frente a evolução das ações e 
serviços da rede pública e privada de saúde”, afi rmou o ministro 
substituto da Saúde, Antônio Nardi.  A lei cria a Central Nacional 
de Transplantes (CNT). A CNT vai administrar as informações 
sobre a redistribuição de órgãos doados a pacientes da lista de 
espera, caso o paciente anteriormente selecionado não faça o 
transplante. Além disso, a central vai apoiar o gerenciamento 
da retirada de órgãos e tecidos e apoiar seu transporte, 

incluindo a interlocução com a Força Aérea Brasileira (FAB).  
A não exigência de um neurologista para diagnosticar a morte 
encefálica é, segundo o ministério da Saúde, uma demanda 
do Conselho Federal de Medicina (CFM). No novo texto, o 
diagnóstico de morte encefálica será confi rmado com base 
nos critérios neurológicos defi nidos em resolução específi ca 
do CFM. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é, em 
números absolutos, o segundo maior transplantador do mundo. 
O país tem 27 centrais de Notifi cação, Captação e Distribuição 
de Órgãos, além de 14 câmaras técnicas nacionais, 506 centros 
de transplantes, 825 serviços habilitados, 1.265 equipes de 
transplantes, 63 bancos de tecidos, 13 bancos de sangue de 
cordão umbilical públicos, 574 comissões Intra-hospitalares 
de Doação e Transplantes e 72 organizações de Procura de 
Órgãos. e também inclui o companheiro como autorizador da 
doação. Até então, é necessário ser casado ofi cialmente com 
o doador para autorizar o transplante.

Alguém acredita?
Gilmar diz que manteve contato com Aécio para falar sobre lei de abuso de autoridade

Em nota encaminhada à imprensa, o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, informou na 
quinta-feira (19) que manteve contato pelo celular com o senador 
Aécio Neves (PSDB-MG) para tratar do projeto de lei de abuso de 
autoridade. Um relatório da Polícia Federal apontou que Gilmar 
Mendes e o senador realizaram 43 chamadas telefônicas via 
WhatsApp entre si no período entre 16 de março e 13 de maio 
deste ano. De acordo com duas tabelas anexadas pela PF no 
relatório, referentes a dois celulares de Aécio Neves, teriam sido 
38 chamadas com um celular de Aécio, e 5 com outro, dentro 
desse período de tempo. Do total de 43, 20 tiveram zero segundos 
de duração, sugerindo que não foram completadas. Outras 23 
tiveram duração de tempo que variou entre alguns segundos e 
oito minutos. "O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro 
Gilmar Mendes, esclarece que manteve contato constante, desde 
o início de sua gestão, com todos os presidentes de partidos 
políticos para tratar da reforma política. Os encontros e conversas 

do ministro Gilmar Mendes são públicos e institucionais", diz 
a nota do TSE. "Especifi camente quanto às ligações de abril, 
ressalta que estava em debate no Senado Federal o projeto de 
lei de abuso de autoridade, tratado nas referidas conversas e 
defendido publicamente pelo ministro desde 2009, inclusive em 
palestras, seminários, artigos e entrevistas", completa a nota. A 
PF destacou que Gilmar Mendes é relator de quatro inquéritos 
contra Aécio no STF e frisou que ao menos uma das ligações 
foi feita em um dia no qual o ministro deu uma decisão que 
suspendeu um interrogatório pelo qual o investigado deveria 
passar no dia seguinte. "Não é possível conhecer a fi nalidade ou 
o contexto em que houve essas ligações, restando tão somente 
evidenciado a frequência de contato entre as autoridades em 
questão", observou inicialmente a PF no relatório encaminhado 
ao Supremo Tribunal Federal como parte das análises realizadas 
na Operação Patmos.

Temer exonera 8 ministros para votar contra denúncia na Câmara
A quadrilha sob comando

O Diário Ofi cial da União publicou na sexta-feira (20) decretos 
assinados pelo presidente da República, Michel Temer, com a 
exoneração de oito ministros de Estado. Os ministros exonerados 
têm mandatos de deputados e voltam à Câmara, onde deverão 
participar da votação, em plenário, prevista para a próxima 
quarta-feira (25), da segunda denúncia da Procuradoria-Geral 
da República contra o presidente Temer. Na Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa, em sessão realizada na última 
quarta-feira (18), o relatório a favor da inadmissibilidade da 

denúncia foi aprovado pela maioria dos deputados que integram 
o colegiado. Nos decretos de exoneração publicados nesta 
sexta-feira constam os nomes dos seguintes ministros: Antonio 
Imbassahy, da Secretaria de Governo; Leonardo Picciani, 
ministro do Esporte; Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho; 
Sarney Filho, do Meio Ambiente; Marx Beltrão, do Turismo; 
Maurício Quintella Lessa, dos Transportes; Mendonça Filho, 
da Educação; e Bruno Cavalcanti, das Cidades.

A Operação Lava Jato é a Diretas já do novo Brasil
Deus te ouça!

 “A Lava Jato é a Diretas-Já do novo Brasil. Vai acabar com 
a ditadura da corrupção e da impunidade.” O paralelo histórico 
é do desembargador André Fontes, presidente do Tribunal 
Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), a segunda instância 
da Operação Lava Jato no Rio. Na primeira, atua, com explícito 
apoio de Fontes, o juiz federal Marcelo Bretas. Questionamentos 
de suas decisões vão parar em uma turma especial do TRF-2, 

com três desembargadores: Abel Gomes, o relator; Paulo 
Espírito Santo, o decano do tribunal; e Ivan Athié. Ao contrário 
de seus colegas da 8.ª Turma do TRF-4, em Porto Alegre, que 
cuidam só da Lava Jato do juiz Sérgio Moro, eles acumulam 
ações previdenciárias e sobre propriedade industrial. Fontes 
recebeu o Estado em seu gabinete no 20.º andar do edifício-
sede, no centro do Rio. 
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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

Bolsonaro diz que é paraquedista e negocia 
com partidos

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) afi rmou, em visita a 
Uberlândia (MG) na quinta-feira (19), que está namorando o Patriotas. 
"Sei que ele (o partido) tem alguns problemas, mas estou junto ao 
presidente Adilson Barroso para solucionar. Se não solucionar, 
como sou paraquedista, já tenho outro em vista", disse. O deputado 
também afi rmou que pretende deixar o PSC em março, quando a lei 
de fi delidade partidária permite fi liação a outra legenda. Bolsonaro 
afi rmou que manterá o voto a favor de prosseguirem as investigações 
contra o presidente Michel Temer. A segunda denúncia será discutida 
em plenário na próxima quarta-feira (25), embora a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) já tenha aprovado o arquivamento do 
processo. Sem confi rmar a candidatura à Presidência da República 
nas eleições de 2018, o político participou de um debate promovido 
pelo G7, grupo composto por entidades de representação de 
classe local, no qual expressou opiniões sobre economia, política 
e possibilidades para o País. Ovacionado pelo público, em grande 
parte, empresários convidados, ele defendeu o porte de armas 
para todos os cidadãos, a excludente de ilicitude em homicídios 
cometidos pela Polícia Militar e a defesa da propriedade privada 
com armas. "Se um cidadão tem sua casa ou terra invadida, ele tem 
que ter o direito de abrir fogo contra o invasor". Ao fi m, defendeu o 
posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
em relação aos imigrantes, e afi rmou que pretende repetir algumas 
condutas. "Quem quiser vir de outro país morar aqui vai ter que se 
submeter a critérios rigorosos, porque eu não posso prejudicar o 
meu povo para que outros sejam atendidos". 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA

A Empresa W.KITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia 
para o parcelamento de solo, para fi ns de Loteamento Residencial 
Bela Vista a ser implantada no imóvel cito Lote nº 253/2 objeto 
da Matricula nª 10.335 situado na Rua Guaporé na cidade de 
Borrazópolis/PR. 

Aécio pode deixar presidência do PSDB
A cadeia é o melhor lugar!

Indignado com a pressão liderada pelo presidente 
interino do PSDB, Tasso Jereissatti (CE), para que renuncie 
à presidência do partido, Aécio Neves (PSDB-MG) só aceita 
sair, se o senador cearense sair junto. Aécio poderia indicar 
um outro vice-presidente para comandar o partido, assim 
como indicou Tasso, para preparar sua sucessão, que 
será realizada na convenção da legenda, marcada para 
dezembro. Além de Tasso, são vice-presidentes, o ministro 
das Relações Exteriores, Aloysio Nunes; o ex-governador de 
São Paulo Alberto Goldman e os deputados Carlos Sampaio 
(SP) e Giuseppe Vecci (GO). O último é aliado do governador 

de Goiás, Marconi Perillo, que lançou na quinta-feira sua 
candidatura à sucessão de Aécio. Integrantes do PSDB 
ligados a Aécio enxergam um movimento de Tasso e seu 
grupo para afastá-lo e usar a estrutura da presidência para 
pavimentar sua reeleição no cargo, agora de forma defi nitiva, 
na convenção. O presidente do diretório mineiro, deputado 
Domingos Sávio, diz ser incompreensível a tentativa de 
Tasso de tirar Aécio. Ele considerou infeliz a declaração do 
presidente interino de que Aécio "não tem mais condições" 
para fi car no cargo.

Contador de Glaucos também fez IR de Lula e Marisa
O contador João Muniz Leite confi rmou que trabalhou 

tanto para o empresário Glaucos Costamarques como para o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No período entre 2011 
a 2015, ele foi o responsável por fazer a declaração do imposto 
de renda dos dois. Primo do pecuarista José Carlos Bumlai, 
Costamarques comprou o apartamento vizinho ao do petista 
e celebrou um contrato de aluguel com a ex-primeira-dama 
Marisa Letícia no fi m de 2010. A força-tarefa da Operação 
Lava Jato diz que o acordo foi uma farsa arquitetada para 
esconder uma transação espúria, o apartamento teria sido 
dado pela Odebrecht a Lula como pagamento de propina por 
favores na Petrobras e Glaucos teria atuado como um laranja 
no esquema. Para corroborar essa alegação, a procuradoria 
afi rmou que Lula só passou a pagar pelo imóvel em novembro 
de 2015, quando Bumlai, notório amigo do petista, foi preso na 
Lava Jato. A defesa do ex-presidente contestou a acusação, 
entregando ao juiz Sergio Moro 26 recibos do pagamento de 
aluguel — os documentos continham datas que não existiam 
e erros de português. Mesmo assim, conforme a defesa é 

prova sufi ciente de que a locação foi paga. Posteriormente, 
Costamarques afi rmou por meio de sua defesa que, enquanto 
estava internado no Hospital Sírio Libanês para fazer uma 
cirurgia cardiovascular, recebeu a visita do contador João 
Muniz Leite, que lhe trouxe os recibos referentes a 2015. Ele 
assinou os documentos de uma só vez, mas garantiu que 
não recebeu nenhum tostão do aluguel até o fi m de 2015, 
o que reforçou a tese da procuradoria de que a locação era 
apenas um embuste. O contador afi rmou que não sabe dizer 
se os pagamentos, de fato, foram realizados. “Eu fazia a 
contabilidade de ambas as partes, o imposto de renda de 
ambas as partes, eu tinha conhecimento de que um pagava 
e que o outro recebia. Agora, como pagava e em que local, 
aí eu desconheço. Eu atuava meramente como um executor 
do imposto de renda. Não era mentor nem controlador de 
absolutamente nada”, disse. Tanto Lula como Costa Marques 
são réus no processo pelos crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro. Já Leite não responde a ação e o seu nome só 
veio à tona agora por causa da polêmica dos recibos.

Prorrogado prazo para adesão ao PERT
Foi publicada, no Diário Ofi cial da União (DOU) de 2 de 

outubro de 2017, a Instrução Normativa RFB nº 1.748/2017, 
decorrente da publicação da Medida Provisória nº 804, de 
29 de setembro de 2017, que prorrogou o prazo de adesão 
ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) 
para até o dia 31 de outubro de 2017. A MP 804, de 2017, 
também estabelece que os contribuintes que optarem pelo 
Pert no mês de outubro devem pagar as prestações dos 
meses de agosto e setembro junto com a prestação referente 
ao mês de outubro de 2017.  As demais regras permanecem 
inalteradas, de forma que quem optar pelo Pert em outubro 
poderá regularizar sua situação junto à Receita Federal por 
uma das seguintes modalidades: I - pagamento em espécie 
de 20% da dívida, sem reduções, sendo 12% em outubro, 4% 
em novembro e 4% em dezembro, e liquidação do restante 
com a utilização de créditos de prejuízo fi scal (PF) e base 
de cálculo negativa da CSLL (BCN) ou de outros créditos 
próprios relativos a tributos; II – pagamento da dívida em 

120 prestações, com valores reduzidos nos três primeiros 
anos: no primeiro ano, por exemplo, o valor da prestação é 
0,4% do valor da dívida; ou III - pagamento em espécie de 
20% da dívida, sem reduções, sendo 12% em outubro, 4% 
em novembro e 4% em dezembro, e o restante em uma das 
seguintes formas: a) quitação em janeiro de 2018, em parcela 
única, com reduções de 90% de juros e de 50% das multas;  
b) parcelamento em até 145 parcelas, com reduções de 80% 
dos juros e de 40% das multas; ou - c) parcelamento em até 
175 parcelas, com reduções de 50% dos juros e de 25% das 
multas, com parcelas correspondentes a 1% da receita bruta 
do mês anterior, não inferior a 1/175 da dívida consolidada. 
O contribuinte com dívida inferior a R$ 15 milhões que optar 
pela terceira modalidade tem o benefício adicional de pagar 
em 2017 apenas 7,5% da dívida - 4,5% em outubro, 1,5% 
em novembro e 1,5% em dezembro -, podendo ainda utilizar 
eventuais créditos que possua para liquidar o restante da 
dívida.
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Vídeos de Funaro abrem nova crise Temer-Maia
A divulgação dos vídeos da delação premiada do operador Lúcio Funaro causou 

um novo confronto entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e o presidente Michel Temer. Para interlocutores do Palácio do Planalto, 
a medida é mais uma ação de Maia para tentar constranger o governo e mostrar 
descolamento do presidente. O governo avalia que o deputado não ti nha a obrigação 
de colocar os vídeos no site da Câmara. O episódio levou a um bate-boca público 
entre Maia e a defesa de Temer, justamente na semana em que a Comissão de 
Consti tuição e Justi ça (CCJ) da Câmara vai analisar o relatório da segunda denúncia 
contra o presidente, por obstrução da Justi ça e organização criminosa no caso J&F. 
O advogado Eduardo Carnelós publicou nota para criti car vazamentos criminosos. 
Maia contra-atacou e disse que o defensor é incompetente. Carnelós recuou e, 
também em nota, disse que jamais imputou a práti ca de ilegalidade ao deputado. Os 
vídeos da delação de Funaro foram divulgados no site da Câmara com documentos 
relacionados à segunda denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa 
Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral). O material foi enviado pela presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, com ofí cio expedido em 21 
de setembro, uma semana após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar 
a segunda denúncia contra Temer. Segundo a presidência da Câmara, no ofí cio não 
há menção ao sigilo do material. No domingo, 15, por meio de assessoria, Cármen 
Lúcia afi rmou que apenas ofi ciou Maia e o relator do inquérito, Edson Fachin, é a 
autoridade máxima e única no processo. Segundo o gabinete de Fachin, a delação 
de Funaro não teve o sigilo reti rado em nenhum momento. O secretário-geral da 
Mesa Diretora, Wagner Soares, que é subordinado a Maia, determinou, porém, que 
os vídeos fossem divulgados no site da Câmara. O material subiu na íntegra no dia 29 
de setembro, uma semana depois de o presidente da Câmara disparar duras críti cas 
a Temer e ao PMDB em razão do assédio dos peemedebistas a parlamentares do PSB 
com os quais o DEM negociava fi liação. Os vídeos vieram a público somente nesta 
sexta-feira, 13, com reportagem do jornal Folha de S.Paulo. A primeira nota de Carnelós 
com acusação de “vazamento criminoso” irritou Maia, que fez chegar a Temer sua 
insati sfação. “Não teve vazamento. O advogado é incompetente”, disse o presidente 
da Câmara à Coluna do Estadão. Em nota, Maia disse ainda ver com “perplexidade 
muito grande” ter sido tratado de “forma absurda” pelo advogado, “depois de tudo 
que fi z pelo presidente, da agenda que construí com ele, de toda defesa que fi z na 
primeira denúncia”. Embora as imagens de Funaro impressionem o Planalto e tenham 
impacto no governo, a avaliação é de que essa nova polêmica com Maia pode trazer 
mais problemas para o presidente do que o conteúdo dos vídeos. No Planalto, o teor 
da primeira nota de Carnelós foi considerado um “ti ro no pé”. Temer, então, mandou 
seu advogado distribuir a segunda nota, na qual ele negou ter imputado “crime” a 
Maia, para amenizar a tensão com o deputado.

Temperatura. A temperatura entre Temer e Maia já havia subido em razão do 
episódio do “assédio” a parlamentares do PSB. Maia disse que foi ati ngido com uma 
“faca nas costas” pelo PMDB. Desde então, houve mais problemas. Na semana passada, 
por exemplo, Maia, em desacordo com o Planalto, abriu a sessão da Câmara para 
votar a Medida Provisória (MP) sobre acordos de leniência de bancos. A base, porém, 
não apareceu na votação por arti culação do governo, que ti nha pressa em votar o 
relatório pelo arquivamento da segunda denúncia. Maia, então, senti u-se derrotado 
na intenção de votar a MP e acusou o Planalto de não ter prioridade em suas pautas. 
O Planalto já estava atento às ações de Maia e a desconfi ança de parte a parte só tem 
crescido. Para o governo, parlamentares que se dizem indecisos poderão aproveitar 
o impacto dos vídeos para fazer novas cobranças ao Planalto. A avaliação é de que 
isso poderia aumentar o impacto dos apoios, mas não inviabilizar o arquivamento 
da denúncia. / COLABOROU BRENO PIRES

mais problemas para o presidente do que o conteúdo dos vídeos. No Planalto, o teor 
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1) Casa Alvenaria, três dormitórios, 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1101, 
R$ 700,00 mensais  
2) Casa Alvenaria, dois dormitórios, 
Alameda Projetada 26, Acesso 
pela Rua dos Dominicanos R$ 
700,00 mensais  
3) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (seis casas 
disponíveis) 
4) Casa de madeira, 2 dormitórios, 
Av. Brasil 2.254, R$ 380,00 
mensais  
5) Casa Alvenaria, 3 dormitórios, 
Rua Eugenio Bastiani 2071, R$ 
800,00 mensais  
6) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 539, Residencial 
Casavechia, R$ 500,00 mensais  
7) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 58, R$ 400,00 mensais 
8) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Bruno Turra 45, Residencial 
Casavechia R$ 450,00 mensais  
9) Casa madeira, 3 dormitórios, 
Rua Leonidas Buy 354, centro R$ 
500,00 mensais    
10) Sala Comercial 220m², Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 
R$ 1.500,00 mensais  
11) 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 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
5. Terreno 313m², Residencial 
Vale Verde, R$ 60.000,00 
6. Terreno 252m² Residencial 
Bela Casa, R$ 80.000,00 
7. Terreno 1200m², Rua Yani 
de Oliveira Munhoz esquina 
com Rua Dr Leônidas Buy, R$ 
600.000,00  
8. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goiás 
652, centro, R$ 110.000,00 
9. Casa Alvenaria, terreno 267m², 
Rua 4,108, Jardim Pedro G da 
Luz, R$ 130.000,00 
10. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu 
Machado de Oliveira 27, Jd 
Adram R$ 220.000,00 
11. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro 
Barbosa 308, R$ 120.000,00 
12. 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 
13. Apartamento e sala comercial 
244,16m², terreno 196,95m², 
Av Brasil 1064, centro, R$ 
600.000,00 
14. Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00  
15. Chácara área de 3.048 m², 
Kaloré – Pr R$ 150.000,000 
16. Casa Nova 70m² Residencial 
Bica d´agua R$ 115.000,00

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


