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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Pedido de Informação nº071/2017 – Solicito informação ao senhor prefeito municipal  qual a 
lista de pendência e a quantidade de veículos da prefeitura municipal de Grandes Rios que estão 
com multa, indicando a placa, modelo de cada veiculo e o setor que pertence, em quais mandatos 
foram efetuadas essas multas, quantos veículos são e em que cidade foram feitas essas multas. 
Pedido de Informação nº072/2017 – solicito informação ao senhor prefeito municipal qual o 
saldo bancário da conta do PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade) e da conta 
do NASF núcleo de apoio a saúde da família.  
Pedido de Informação nº073/2017 – solicito informação ao senhor prefeito municipal  quanto que 
o poder executivo juntamente com os secretários gastaram  com diária no período de  de janeiro 
a setembro de 2017, qual valor de cada diária, qual a cidade de destino e o objetivo da viagem.  

COSTELADA

FERRA BODE
Dia 10

Sexta - feira       
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LINGUA DE FOGO
Na Terra da Ave que Canta deu BOU em, 

churrasco, valeti covarde detona ex no cacete. Dizem 
que é o covarde da galhada!

Tem gente que prometeu pagar o patrãozinho, 
mas até agora nada. Veiaquinhos vagabundos!

Morena da Terra do Saquê ta mais líndia do que 
nunca, mas o valeti não chega. Cuidado quem espera 
não alcança. É vero!

Cidadão bem informado diz que se somar a região 
toda não dá uma câmara de vereadores trabaiando. É 
vero! Dinheiro de truxo (o nosso) é festa de malandro! 

Deu cornitude em notel de Londres, cumadinha 
vai rala a Jandira e foi fi lmada pelo zap zap e deu BO. 
Mais um na cornitude.

Na Terra do Boi valeti foi visto na casa da Luis 
vermeia com a boca na butija da prima. É roça!

Prof toma todas em peixada e acende a luz da 
charola que ilumina o chifre do Pokémon charola e 
chega quebra portão. Quem vai pagar o preju?

Os veiaquinhos continuam devendo, não pagam e 
não falam nada, mas vou dizer pro ces: o moio vai sair 
mais caro que o peixe. Podem esperar!

Na Terra do Café, moreninha foi pega no carro 
com amante. Mas o valeti diz que perdoa. É a cornitude 
consentida! Corno manso!

Tem gente tava no bem bom na barroza, mas agora 
a cobra ta fumando. Cadê o dinheiro quem tava aqui? 
Dizem ás más línguas que tem mais gente envolvida. 
MP em todos eles, cadeia e devolução do nosso!

Teve treta das boas na Terra da Madeira, valeti 
foi pego pela cumadi, bulindo na jandirinha da outra. 

Corri e não fi quei sabendo do fi m da história. Assim 
que souber aviso. Tamo esperando!

Na Terra da Uva a coisa ta fl uindo, nunca se viu 
um lalau trabalhar tanto. E ainda sobra tempo pra 
comemorar com a população. Esse é dos bão. Diz um 
cidadão informado.

O Temer é absolvido, mesmo sendo culpado; 
o Aécio da mala é ignorado pelo Supremo, que na 
verdade não é supremo é insigne; o home da copa é 
solto apesar das barras dos ouros. Ta tudo domindo, 
do vereador ao senador e o presidente como chefe 
da quadrilha. Assim caminha o meu Brasil. Mas sem 
chamas! 

Na casa de Noca o pau cumeu, foi chute pra todo 
lado. É roça!

Na Terra da Ave que Canta a coisa ta feia é 
home com muié e muié com home. Tá tudo mudado! 
Desomação e desmulheração!

Nada ta tão ruim que não possa piorar. As eleições 
estão ai! Você não consegue pagar a energia, não 
consegue pagar a água, muito menos o aluguel, mas 
é você que elege esses vagabundos e ladrões. Talvez 
agora você tome vergonha na cara e não vote nesses 
ladrões. Tenho dito!

Se você acredita em quem você votou, pule do 
despenhadeiro novamente. Vai que é tua otário! 

            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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Vereador Faguinho cumprindo compromissos  
O vereador Fagner Honório no 

dia 17 de outubro, esteve em Curitiba 
– PR visitando vários gabinetes dos 
deputados em busca de recursos 
para Grandes Rios, Ribeirão Bonito 
e Flórida do Ívai. A importância do 
trabalho é representar os eleitores 
e munícipes da cidade e distritos. 
Porém, ofícios foram feitos, como 

pedido de um veiculo 0 km para a UBS de Ribeirão Bonito, para assim 
atender a demanda da saúde dos munícipes. Entre outros ofícios feitos 
para atender nossa população, vale ressaltar que em palanque nas 
eleições o compromisso que foi falado está sendo realizado, com muito 
esforço e dedicação. Ressalta ainda o vereador “carrego comigo 348 
votos, confi ança que depositaram em mim e honro a cada eleitor amigo 
granderiense, Ribeirão Bonito e Flórida do Ívai, portanto carrego o titulo de 
vereador e não de vereadorzinho. O compromisso é uma luta incansável, 
que não tem fi m para realizações, basta querer e eu quero”. Assim 
fi naliza o vereador. O deputado Sthefanes Júnior, em Curitiba recebeu 
o vereador para tratar assuntos da nossa população, em seu gabinete 
em Curitiba, ofícios de suma importância, entre outros, também deixado 
na Assembleia Legislativa do Paraná. Vereador Fagner Honório, luta, 
compromisso e honra, obrigado aos amigos de Grandes Rios, Ribeirão 
Bonito e Flórida do Ívai.
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 30/10 a 05/11

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

MARCILIO CEZAR VICENTE 
Faxinal

Com a Indicação nº 053/2017, solicita que o 
Executivo viabilize a manutenção da estrada rural 
localizada nas proximidades da Bufadeira do Cruzeiro 
e do sítio do senhor Paulo Nogueira. "É preciso 
providenciar acesso à propriedade do senhor Paulo 
Nogueira, pois, no local, haverá um empreendimento 

chamado Cânion Selvagem que irá explorar o turismo", explica. Ele ainda 
requer melhorias na estrada rural do Hotel Fazenda Luar de Agosto, 
no trecho após as pedras irregulares. Também pede que, durante a 
temporada de verão, seja ampliado o horário de atendimento no Centro 
de Atendimento ao Turista (CAT), devendo contar, também, com a 
disponibilização de mais um funcionário. 

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal

Com a Indicação nº 054/2017, solicita iluminação 
pública para as ruas 14 de Dezembro e Doutor 
Leônidas Buy, no trecho de acesso ao Jardim 
Santa Helena. Requer que ocorra a abertura da 
Rua Antônio Mello da Silveira Júnior, viabilizando a 
ligação com o Jardim Alceu Justus. Requer também a 

disponibilização, por meio de parceria público-privada, de internet gratuita 
nas praças da cidade. Pede a instalação de redutores de velocidade 
ou travessias elevadas nas ruas Cândido Portinari, Castro Alves  e 
Anita Garibaldi, próximo ao CMEI Nossa Senhora de Fátima. Com o 
Requerimento nº 104/2017, pede que o Executivo envie o contrato fi rmado 
com a Sanepar, para que os parlamentares conheçam as obrigações e 
direitos que o Município possui diante da referida companhia. Também 
apresenta o Requerimento nº 105/2017, solicitando que o Executivo 
encaminhe informações sobre o andamento do processo administrativo 
que está sendo realizado no setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Faxinal.

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

Por meio da Indicação nº 052/2017, solicita a 
viabilização de serviços para duas vias que foram 
asfaltadas recentemente, uma é a Rua Doutor 
Leônidas Buy e outra é a Rua 14 de Dezembro, 
nos trechos de acesso ao Jardim Santa Helena. A 
vereadora pede que o Executivo providencie, para 
estes locais, iluminação pública e que também sejam 

instalados redutores de velocidade. Conforme ela, a população está 
reclamando, pois muitos motoristas trafegam em alta velocidade pelas 
vias. No mesmo pedido, Marcela requer que sejam instaladas mais 
lixeiras na Praça Dealcides Bahls, já que, após a inauguração do novo 
parque infantil, o fl uxo de pessoas aumentou no local. Marcela também 
é autora Projeto de Lei (PL) nº 057/2017, que foi aprovado em segunda 
e última votação na sessão ordinária do dia 23 de outubro. A proposição 
dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal do Museu 
Virtual de Faxinal (Muvifax). A vereadora comenta que tal medida é 
importante, pois viabilizará uma série de benefícios à entidade, entre 
eles, a conquista de repasses públicos. Marcela explica que o Muvifax 
tem o objetivo de resgatar a história socioeconômica, política e cultural 
da população e do Município. Fatos e fotos compõem o acervo com o 
propósito de promover a valorização dos antepassados de Faxinal.

PAULO JACARÉ
Grandes Rios

Estão tentando inventar candidato para 2018, 
diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afi rmou, na quinta-
feira (26), durante a caravana que faz por Minas Gerais, que 
“estão tentando inventar candidato" para a corrida presidencial. 
"Estou vendo o que está acontecendo na política. Tem muito 
diz-que-diz. Tem muito pré-candidato. Estão tentando inventar 
candidato. E isso só vai se acertar lá para o mês de maio, junho". 
Em seus discursos pelo interior de Minas Gerais, Lula começou 
a citar o nome do apresentador Luciano Huck como possível 
adversário. "Que coloquem o Ministério Público, que coloquem 
a Globo, que coloquem Luciano Huck, o Moro, para concorrer", 
discursou. Segundo o ex-presidente, o quadro só estará defi nido 
daqui a oito meses. Sobre sua própria candidatura para 2018, 
Lula afi rmou que "vai depender do comportamento da Justiça". 
À véspera do aniversário de 72 anos, Lula foi benzido na manhã 
de quinta (26) pela cacique Benvina Pankararu, repetindo um 
ritual ocorrido há cerca de 30 anos."Eu era jovenzinha", disse a 
cacique, hoje com 84 anos. Segundo ela, Lula "precisa mesmo 
ser rezado". O ritual ocorreu na aldeia Apukare, em Coronel 
Murta (MG), reunindo integrantes das tribos aranã e pankararu. 
Na caravana pelo Estado de Minas Gerais, que começou 
na segunda (23), Lula pretende reerguer uma ponte com o 
empresariado e avançar com alianças para além de sua base. 
Ao todo serão oito dias de viagem e um roteiro de 12 cidades 
pelo estado. Com informações da Folhapress.

Temer sabia de esquema de corrupção na 
Caixa, afi rma Funaro

Ladrão mor da república
O doleiro Lúcio Funaro, considerado operador de políticos 

do PMDB, voltou a implicar Michel Temer (PMDB) ao dizer, em 
depoimento à Justiça Federal, que o presidente da República 
e outros líderes do partido sabiam do esquema instalado na 
Caixa Econômica Federal para cobrar propina na liberação de 
fi nanciamentos e de recursos do FGTS e desviar os recursos 
para a legenda. O esquema era operado por Fabio Cleto, 
ex-vice-presidente de Fundos e Loterias da Caixa. Ao ser 
questionado pela Procuradoria da República sobre quem, dentro 
do PMDB, tinha conhecimento da atividade ilegal comandada 
por Cleto, Funaro respondeu: “Geddel Vieira Lima, ex-ministro, 
com certeza, Lúcio Vieira Lima, deputado federal, irmão de 
Geddel, com certeza, Henrique Eduardo Alves, ex-ministro, 
Michel Temer, Moreira Franco ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Washington Reis, ex-deputado federal e prefeito 
de Duque de Caxias, no RJ”, elencou o doleiro. Funaro não 
deu mais detalhes da menção que fez ao nome de Temer e 
do ministro Moreira Franco. Ele já havia dito na sua delação 
premiada, em setembro, que o presidente sabia dos esquemas 
de arrecadação de dinheiro para o partido. “Temer participava 
do esquema de arrecadações de valores ilícitos dentro do 
PMDB. Cunha narrava as tratativas e as divisões (de propina) 
com Temer”, disse. O doleiro prestou depoimento na 10ª Vara 
Federal em Brasília em inquérito da Operação Sépsis, que 
investiga desvios a partir de contratos da Caixa. Na mesma 
audiência, Cleto afi rmou que Cunha e Funaro intermediavam 
o repasse de propina para garantir a empresas a liberação de 
contratos com o banco estatal. O ex-vice-presidente da Caixa 
disse ainda que sua indicação para a Caixa foi patrocinada por 
Cunha, que levou seu nome a Henrique Alves.

Governo libera 40% a mais em emendas para 
deputado aliado

Usa o nosso pra se salvar esse ladrão
Os deputados que votaram para barrar a denúncia contra o 

presidente Michel Temer na última quarta-feira (25) receberam 
em média 40% a mais em emendas parlamentares do que os 
demais. Emendas são propostas que deputados apresentam para 
atender as bases eleitorais (como para construção de escola ou 
de ponte). O Executivo regula os pagamentos. Levantamento 
feito pela reportagem, com base em dados ofi ciais, mostra que 
o Planalto pagou em média, R$ 2,6 milhões em emendas para 
os deputados que bloquearam a investigação contra Temer. O 
período considerado começa em agosto, quando a primeira 
denúncia foi barrada. Os que votaram pela continuidade da 
apuração receberam R$ 1,9 milhão no período, diferença de 
40%. A oposição afi rma que o governo tem usado liberação 
de emendas para garantir votos no Congresso. Isoladamente, 
agosto passado foi o mês em que houve a maior diferença de 
recebimento entre os dois grupos, em termos absolutos, desde 
o início da gestão Temer. Os governistas ganharam R$ 865 mil 
a mais que os demais, em média. Até então, a liberação de 
recursos para os dois grupos não divergia signifi cativamente. 
Entre os 50 deputados que mais receberam emendas nos últimos 
três meses, 35 votaram para barrar a investigação contra o 
presidente. Na outra ponta, entre os 50 que menos receberam, 
o apoio foi de 22 parlamentares. Um dos deputados que mais 
receberam emendas no período (R$ 9 milhões), André Fufuca 
(PP) afi rmou que votou com o governo seguindo recomendação 
do partido. "As emendas que eu indiquei foram liberadas igual 
às que votaram contrariamente." Houve discrepâncias também 
dentro dos partidos. No PSDB, que rachou, os que votaram 
com Temer receberam em média R$ 985 mil; os contrários, 
R$ 288 mil. A maior variação percentual dentro dos partidos 
rachados ocorreu no PSD. Os 20 governistas ganharam 295% 
a mais do que os outros 18 (R$ 3 milhões ante R$ 760 mil). 
Com informações da Folhapress.

Temer assina decreto que dá desconto de 
60% em multas ambientais

Negociata por votos e nóis paga
Dois dias antes de o plenário da Câmara dos Deputados 

analisar a denúncia contra o presidente Michel Temer, o 
peemedebista assinou um decreto que dá descontos de até 60% 
em multas ambientais ainda não pagas, que serão convertidas 
em prestação de serviços na área ambiental. O decreto, que será 
publicado no Diário Ofi cial da União é mais um aceno de Temer 
à bancada ruralista. O grupo, que tem mais de 200 deputados, 
tem força para, sozinho, livrar o presidente da denúncia por 
obstrução de justiça e organização criminosa. Segundo o texto 
do decreto, as multas poderão ser convertidas em "serviços 
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente". O documento diz que a conversão não poderá 
acontecer em casos de reparação de danos decorrentes das 
próprias infrações cometidas. A justifi cativa do governo, descrita 
no site do Ministério do Meio Ambiente, é que a medida vai 
destravar cerca de R$ 1,2 bilhão represado, que será aplicado 
na compensação ambiental. Poderão pleitear a conversão de 
60% das multas ambientais os autores de infrações que optarem 
por aderir a projeto selecionado pelo órgão federal emissor da 
multa. Já o desconto de 35% nas multas será dado a quem 
decidir implementar, por conta própria, "serviço de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". Há 
no governo atualmente R$ 4,6 bilhões em multas ambientais 
passíveis de conversão, segundo informações do Ibama. O 
anúncio do decreto foi feito por Temer no Pantanal ao lado da 
presidente do Ibama, Suely Araújo.

Indicação nº040/2017 – Indica ao senhor prefeito 
municipal comprar 20 vigas de concreto para refazer 
a ponte do seu Amintas. 

Pedido de Informação nº066/2017 – solicito 
informação ao senhor prefeito municipal qual 
a previsão de reforma e concerto do caminhão 

basculante do PAC 2. Se já foi feito orçamento e qual valor estimado para 
que ele volte atender a comunidade.

Pedido de Informação nº067/2017 – Solicito informação ao senhor 
prefeito municipal qual a real situação dos precatórios do município de 
Grandes Rios, qual valor da dívida, como foi feito o parcelamento e porque 
o pagamento do parcelamento não está sendo cumprido pelo município. 

Pedido de Informação nº068/2017 – Solicito ao senhor prefeito 
municipal cópia dos extratos da conta de iluminação pública, discriminando 
o que entrou e o que saiu desta conta de janeiro a setembro de 2017, 
quais empresas foram pagas com esse dinheiro e qual o saldo da conta. 

Pedido de Informação nº069/2017 – Solicito informação ao senhor 
prefeito municipal como é feita a distribuição das bolsas de estudo que o 
município tem junto a UNIVALE, quais são os alunos que estão recebendo 
hoje, qual o valor e qual critério é usado para distribuição.

Angel Farma
3461-3179



04E�içã� 615 - 30 �� �u���r� �� 2017

O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
não era sufi ciente para sobrevivência do gado, que perdia peso e depois 
morria. O responsável também alegou que a falta de chuva que ocorreu 
nos últimos 50 dias, colaborou com a falta de alimento, mas que jamais 
cometeu maus tratos. Todas as providências foram tomadas, mas não 
houve autuação.

Homem esfaqueado na porta de Escola 
Uma pessoa ligou para a Polícia Militar relatando que em frente 

ao Colégio do Campo, de Flórida do Ivaí (Distrito de Grandes Rios), 
um crime havia sido cometido no início da tarde de segunda-feira, dia 
23 de outubro de 2017. Ao chegar no local, os soldados constataram 
que a vítima era Nilmar Juliano Fiuza de Santos, mais conhecido como 
Shrek. Ele foi golpeado no tórax com uma única facada. O acusado, que 
segundo testemunhas, é pai do conhecido Esgualepado, entrou em seu 
carro, um Ômega vermelho, e fugiu. Populares presenciaram quando 
Nilmar estava caminhando e parou nas proximidades, o carro do autor. 
A vítima ainda correu, mas na frente do Colégio foi alcançado e recebeu 
o golpe. Enquanto a vítima foi socorrida para o Municipal de Grandes 
Rios, buscas foram feitas para tentar prender o autor da tentativa de 
homicídio. Mais tarde, o carro foi encontrado na saída para o Bairro 
Ponte Nova, zona rural, mas em seu interior estava apenas a esposa e 
um fi lho do suspeito, de 18 anos, que se encontrava na direção. O jovem 
disse que seu pai fugiu a pé e entregou as chaves dizendo que era para 
ele levar sua mãe até Faxinal. O veículo foi apreendido por apresentar 
débito. O caso foi encaminhado para a Delegacia e Shrek precisou 
ser transferido de helicóptero para Apucarana, devido a gravidade do 
ferimento. A motivação do crime é investigada pelo delegado Ricardo 
Mendes e equipe, mas a princípio seria uma vingança.

Assalto em Faxinal
No dia 21 e outubro, às 10 horas, um homem de 38 anos, responsável 

pela estabelecimento Casa Grande Construções, informou que havia 
ocorrido um roubo. Ele foi praticado por dois indivíduos armados que 
fugiram em um Hyundai Elantra placa AZN-8046 cor prata. Segundo 
a vítima, os bandidos armados de revólver anunciaram o assalto e já 
pediram dinheiro e jóias. Também informaram que sabiam onde a vítima 
residia e com ameaças, ordenavam para que o cidadão não reagisse; 
após subtraírem as referidas jóias, os autores levaram as vítimas para 
os fundos da loja e evadiram-se no veículo do solicitante. Mais tarde, às 
14 horas, na Estrada das Três Barras, o carro levado foi localizado em 
estado de abandono. Ele estava sem as chaves. O caso é investigado. 

Jovem é agredida pelo namorado
Em Faxinal, no dia 22 de outubro, a PM foi até o Hospital Municipal, 

onde uma mulher de 21 anos, disse que foi agredida pelo seu ex-namorado. 
A mesma relatou que estava em um churrasco onde seu ex- também se 
fazia presente. Depois de algumas conversas e momentos de ciúmes, 
ela pediu que ele a levasse embora, pois queria conversar, mas o 
acusado parou em local não conhecido e agrediu com socos na cabeça, 
nariz e nuca e depois a jogou de seu veículo, um Clio bordô, placa não 
identifi cada. A vítima fi cou ferida. 

Festa termina em confusão por celular
Uma festa terminou em muita confusão em Faxinal, mas o endereço 

da ocorrência não foi informado. Segundo a PM, um jovem de nome João 
Henrique Stopa Pires, 20 anos, foi detido. Ele é acusado de durante o 
evento, que acontecia numa casa, furtar o celular do fi lho do dono da 
residência, que estava carregando. Quando alguém ligou no aparelho 
e tocou no bolso do suspeito, ele tentou sair da festa, mas foi contido. 
Com a chegada da PM, ele afi rmou que podia ser trafi cante, mas não era 
ladrão. O jovem reagiu contra os dois policiais, os agrediu e ainda tentou 
tomar o fuzil de um deles. Ele foi contido e levado para a Delegacia. Todas 
estas informações estão no Boletim da PM. O detido negou o crime.

Foragido de Barbosa Ferraz é localizado em Faxinal 
A Polícia Militar de Faxinal confi rmou que o foragido de Barbosa 

Ferraz, Rodolfo de Oliveira Balbo,  o Xiru, foi localizado na cidade. Ele é 
um dos foragidos da cadeia de Barbosa Ferraz. No dia 23 de outubro, via 
Coluna do Rato, cinco presos ganharam a liberdade forçada na unidade, 
entre eles, Jedielson Rodrigues Muniz, condenado por homicídio, que 
já conta com pelo menos quatro fugas, sendo duas delas da cadeia de 
Ivaiporã. Além de condenado pelo assassinato de um jovem na antiga 
AABB de Barbosa Ferraz, Jedielson ainda responde por assalto. Para 
fugir, os presos cortaram uma tela de aço que fi ca no solário. Os demais 
foragidos são: Guilherme Henrique Alves de Melo, vulgo Gui Preto ou Zoio 
D’agua, acusado de furto e roubo; Luan Cesar de Matos, acusado dos 
crimes de furto e roubo na região de Londrina; Luiz Guimarães Dancur, 
homicídio e tráfi co de drogas; e Rodolfo de Oliveira Balbo, Vulgo Xiru, 
recuperado em Faxinal. A exemplo das Delegacias Cadeias do Paraná, 

 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 Ricardo Mendes tinha, é que um dos meliantes 
era de cor negra e  o outro branco. Após 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.

Bate em esposa e foge
A equipe de serviço da PM de Borrazopolis  foi acionada pelo COPOM 

para atender uma ocorrência, próximo ao clube Abas Largas, saída para 
kalore. Ao chegar no local foi feito contato com a mesma, que relatou 
que seu marido, chegou bêbado e que sem motivos lhe agrediu com 
um tapa no rosto, deixando algumas marcas. Com a chegada da viatura 
o mesmo se evadiu do local. A equipe fez diligências ao redor, porém 
não localizou o autor, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos 
cabíveis, e foi confeccionado BOU. 

MP determina inspeção em abatedouros 
O Ministério Público, promotoria  de Faxinal, com base em dados 

que foram apurados pela ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná), determinou que a Secretaria de Agricultura da Prefeitura 
Municipal de Borrazópolis, faça uma inspeção e relatório da situação 
atual, para que dois abatedouros do município sejam normalizados, 
caso contrário, fechados por constar indícios de irregularidades no 
funcionamento. Segundo informações, uma das unidades já está fechada, 
mas a outra, ainda se mantém em atividade. A ação civil pública aponta, 
entre as irregularidades, as instalações que não oferecem condições 
básicas de higiene; também a falta de humanização no momento do 
abate de ovinos, bovinos e outros, inclusive no local foram localizados 
machados, marretas e outros objetos, supostamente utilizados, que 
pode caracterizar atos de crueldade no momento do abate; e ainda 
exige-se a contração imediata de um médico veterinário, por ter sido 
constatado, que a médica veterinária que assinava como responsável, 
era a concursada do município, o que seria irregular, pois a mesma, tinha 
também a função, através da Secretaria Municipal de Agricultura, de 
fi scalizar o próprio local que presta serviços. A Prefeitura informou, que 
obedecendo o que reza o MP, está tomando as devidas providências.

Mulher transtornada causa danos em residência
A equipe da PM de Faxinal foi solicitada para deslocar até a Rua 

Eurides Cavalheiro de Meira, uma mulher informou que seu marido 
estava sendo agredido. Ao chegar no local, foi identifi cado a vitima de 
73 anos, o conhecido Beroni, onde passou a relatar que uma mulher 
chegou em sua residência dizendo que queria alugar a mesma, a vítima 
informou que sua residência não estava para alugar, foi onde a mulher 
transtornada pegou um pedaço de madeira e começou a quebrar a 
residência vizinha, que também é da vítima, com isso o mesmo foi 
tentar impedir a mulher, que chegou a quebrar os vidros da janela da 
residência, foi onde a mulher passou a agredir a vítima com o pedaço 
de madeira, e também passou a ameaçar falando que iria matar o 
mesmo. Populares que passavam por ali viram a situação e seguraram 
a agressora que posteriormente foi identifi cada como uma mulher de 46 
anos, que estava muito alterada e transtornada não falando coisa com 
coisa. A vítima fi cou com ferimentos em ambos os braços. Diante dos 
fatos a equipe encaminhou ambas as partes até a 53ª DRP de Faxinal, 
para as devidas providências. Informações do boletim. 

Denúncia de Maus Tratos a animais em Borrazópolis 
Houve uma denúncia, que em uma propriedade rural de Borrazópolis, 

no acesso ao Bairro Santo Antônio, cinco animais haviam morrido de 
fome, caracterizando, supostamente,  uma condição  de maus tratos. 
A fi scalização municipal foi acionada, como também a Polícia Militar 
Ambiental, e as devidas providências  foram tomadas.  Na terça-feira, 
dia 24 de outubro, a Ambiental informou que o "Maus Tratos" fi ca 
caracterizando quando o responsável mantém o animal privado de água 
e alimentos, ou em espaço  pequeno e fechado, o que não ocorria no 
local. Ficou apurado apenas, que a quantidade de alimento disponível 

o Delegado de Barbosa Ferraz também tem reclamado da superlotação 
e da necessidade de transferência de presos condenados.

Acusado de ameaça
Na Rua João Ribeiro Falavinha, no dia 23 de outubro, um homem 

de nome Valdir, foi acusado de ameaçar sua ex-mulher e sua fi lha, mas 
ele foi abordado de negou, dizendo que houve apenas uma discussão. 

Morador de Grandes Rios acusado de abusar da fi lha
Uma denúncia gravíssima foi feita no dia 23 de outubro, em Grandes 

Rios. A Polícia Militar foi acionada para comparecer na Rua Vital Brasil, 
onde um cidadão disse que um pai estaria abusando de sua fi lha de 
dois anos. "O solicitante afi rmou que o acusado havia tentado abusar de 
sua fi lha. Afi rmou que chegou a esta conclusão porque fl agrou, na noite 
anterior, o homem colocando a mão dentro da calcinha da criança. A 
menina foi encaminhada para um exame no Hospital Municipal local, mas 
segundo o médico plantonista, não havia marcas de violência. Como o 
solicitante e o referido suspeito estavam com sintomas de embriaguez, 
foi entrado em contato com o Delegado da Delegacia de Grandes Rios, 
que orientou a tomar as medidas cabíveis, para que o caso seja melhor 
investigado. O pai negou o crime", informou a PM. 

Mulher embriagada no volante bate contra viatura da PM
Uma mulher de nome Maria Cleonice, de 51 anos, foi detida após um 

acidente de trânsito e acusada de embriaguez ao volante, inclusive no 
momento em que a PM foi em busca do veículo que a acusada dirigia, 
ela bateu contra a lateral da viatura, provocando danos. Em nota, os 
policiais informaram que às 23:30 horas, de 27 de outubro, sexta-feira, 
foram acionados para atender um acidente no centro da cidade, onde 
o motorista de um ônibus Mercedes Benz, modelo 400 RSD branco, de 
Faxinal, informou que um Fiat/Siena, de cor preta, placas ANO-0526, 
conduzido por uma mulher, havia colidido contra o coletivo, e fugido 
do local. Após as devidas providências, a PM fez algumas buscas, até 
que na Avenida Cândido Bastiani, avistou um veículo com as mesmas 
características. Ao dar voz de abordagem, a condutora perdeu a direção 
e bateu de raspão na lateral de viatura provocando danos. Foi percebido 
que a mulher estava em visível estado de embriaguez, a qual confi rmou 
que havia bebido cerveja e, inclusive, estava com uma lata dentro do 
carro. Também fi cou apurado que a carteira dela estava vencida desde 
2009 e que no banco de trás, Maria Cleonice transportava sua neta de 
04 anos. Oferecido o teste do etilômetro, foi aferido a quantidade de 
0,85 mg/l, sendo considerado 0,78 mg/l.

Presos seis suspeitos de porte de arma e tráfi co
A Polícia Militar de Faxinal informou que prendeu sete pessoas em 

uma ocorrência registrada na noite de terça-feira, dia 24 de outubro, às 
22 horas, no Bairro Vale Verde. Os delitos, supostamente constatados 
são: porte ilegal de arma de fogo; tráfi co de entorpecentes; porte de 
munição; e  cumprimento de mandado de prisão de um rapaz  por fuga 
de presídio. Entre os detidos, está um menor de 17 anos. Tudo começou 
quando a equipe de plantão fazia patrulhamento e avistou uma motocicleta 
placa KUH-5811, em atitude suspeita, a qual estava na frente de uma 
casa que é alvo de denúncias de tráfi co e havia informações que nela 
estava homiziado um foragido da cadeia de Londrina. Foi dada ordem 
de parada ao condutor que fugiu em alta velocidade e dispensou um 
invólucro com cerca de cento e noventa e oito gramas de maconha, 
um celular e uma bucha de cocaína de quatro gramas. Um homem de 
41 anos, de nome Andenílson Tibúrcio Bonfi m, foi fl agrado deixando o 
local. Ele tinha quatro buchas de cocaína de duas gramas, R$ 126,00 
em espécie e três celulares. O mesmo relatou, que minutos antes havia 
comprado de um homem de camiseta verde, posteriormente identifi cado 
como o jovem de 32 anos, de nome Márcio Henrique Cambui Monteiro, 
que é foragido de Londrina e que tem um mandado de prisão e seria o 
morador do local. Com autorização de uma mulher, a Polícia entrou no 
imóvel, onde foram detidos quatro homens e um menor. Foi fl agrado o 
acusado Márcio, jogando munições dentro do vaso sanitário, no qual 
foram encontrados 08 balas e vestígios de droga. Na lixeira do banheiro,  
havia um revolver cal.38 com mais 5 munições intactas. A PM ainda 
apreendeu cinco celulares de procedência duvidosa e uma tornozeleira 
eletrônica. Márcio tentou ludibriar a PM, informando que seu nome seria 
Rafael, mas pouco depois foi desmascarado e identifi cado como sendo 
um foragido. Todos os acusados foram levados para a Delegacia. Até a 
manhã de quarta-feira, dia 25 de outubro, o menor e quatro acusados, 
haviam sido liberados, os quais negaram crimes e principalmente que 
tenham ligação com o tráfi co. Adenílson Tibúrcio fi cou detido como 
suspeito de tráfi co, mas ele também negou veemente o crime e solicitou 
sua liberdade. Márcio fi cou recolhido e seria recambiado para a cidade 
de Londrina, de onde fugiu da cadeia e era procurado.
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A construção da segunda etapa da Ponte do Rio do Peixe, 
localizada em Rosário do Ivaí, segue em andamento, uma obra 
que sem sombra de dúvida fi cará para a história de Rosário 
do Ivaí. Essa obra é resultado de uma administração séria e 
competente sob o comando do prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, 
que coloca o povo rosariense em primeiro lugar. Vale ressaltar 
que a gestão atual conta com boas parcerias, portanto, para 
realizar a construção da ponte, a Prefeitura de Rosário do 
Ivaí fi rmou um acordo com a Prefeitura de Ortigueira e com a 
Klabin. Além desta ponte, várias obras estão sendo realizadas, 
na gestão do prefeito Kuroda, entre elas a construção da Super 
Creche.

Kuroda intensifi ca obras em Rosário do Ivaí

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior, recebeu o prefeito de Rosário do Ivaí, 
Ilton Kuroda, na quarta-feira, 25 de outubro, acompanhado da 
pedagoga do departamento de educação, Valéria Carvalho 
Dourado. Na Casa Civil, o prefeito assinou convênio no valor 
de R$ 197 mil, recursos viabilizados pelo deputado Artagão 
Júnior que serão utilizados na compra de quatro veículos. 
“Vamos adquirir carros para as secretarias de Esporte, 
Educação, Meio Ambiente e Administração”, disse o prefeito.  
(Por Victor Almeida)

 Deputado Artagão libera recursos para 
Rosário do Ivaí

Com R$ 197 mil viabilizados pelo deputado 
Artagão Júnior, Rosário do Ivaí vai comprar 4 

veículos

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.

Prefeitos aprovam nova associação de municípios
Reunidos em Ivaiporã, nove prefeitos do Vale do Ivaí decidiram deixar a AMUVI  e formar a nova 

associação que nascerá com o nome de Central dos Municípios  
Após uma reunião realizada em Ivaiporã, conduzida por Miguel Amaral, do PSDB, prefeitos 

decidiram pela fundação da Associação Central dos Municípios, que é vista pela AMUVI - 
Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, como um racha da entidade que agrega, atualmente, 
26 cidades.  No encontro, fi cou informalmente decidido que nove prefeitos vão migrar para a 
Central, entre eles:  Luciana Camargo Bueno, de Cruzmaltina; Fábio Hidek, de São João do 
Ivaí; Adauto Mandu, de Lidianópolis; Reinaldo Grola de Lunardelli; Deodato Mathias, de Arapuã, 
José Roberto Furlan, de Jardim Alegre; José Gonçalves, de Godoy Moreira;  e Augusto Cicatto, 
de Ariranha do Ivaí, além do município sede que será Ivaiporã. Como o prefeito Amaral já vinha 
defendendo, alguns municípios da AMOCENTRO,  também farão parte da nova entidade, entre 

eles: Junior Reis, de Cândido de Abreu; Bete Camilo, de Manoel Ribas e Clodoaldo, de Nova Tebas. Cogitava-se que cidades 
como Borrazópolis, Bom Sucesso e Faxinal, também iriam compor a Central dos Municípios, mas houve um recuo dos prefeitos 
e que vão continuar na AMUVI; um exemplo é  Raimundo Severiano (Bom Sucesso), que foi o anfi trião de uma reunião em seu 
município, para tentar evitar a divisão. Ylson Catagallo, de Faxinal,  era favorável, mas também repensou e disse que o momento 
é de união. "A Central dos Municípios não vai enfraquecer a região, vai fortalecer, porque estamos trazendo para Ivaiporã mais 
três municípios que faziam parte da Amocentro, e estamos propondo que a cada 90 dias, as três entidades (Amuvi; Amocentro 
e Central) façam reuniões conjuntas para lutar pela realização de sua pautas", disse Miguel Amaral. Ficou acordado que no dia 
1º de Novembro, de 2017, haverá a primeira eleição para eleger a Diretora da Nova Associação. O evento será em Ivaiporã.

Com presença dos vereadores, Marcio de Souza e Douglas 
Kamaroski, e do secretário da Saúde Adonil Rosa, o prefeito 
Gerôncio e o vice João Franco entregaram um carro 0 km 
para população do Bairro Embueiro, que vai atender a área 
de Saúde no transporte de pacientes, fruto de uma parceria 
realizada, através do vereador Nenê do Pinhal Grande e do 
deputado Mauro Moraes. 

Gerôncio e vereadores entregam carro zero 
km para o Embueiro 
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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

O amigo Adinho na chácara do amigo 
Marcio Guirado em Atibáia

Rodrigo Nocera Mansour de niver em Faxinal. Parabéns!!!

Maria Silvestre de niver em Borró. Parabéns!! 

Rafaela Pastore de niver em Faxinal. Parabéns!!!

Beatriz Pereira, de níver em Borró. Parabéns!! 

Amauri Miranda de niver em Faxinal. Parabéns!!!

 Ana Maria de Brito Borges de niver em Faxinal. Parabéns!!
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contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

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.

PREFEITO KURODA PROMOVE EXCURSÃO AO 
GRUPO DA TERCEIRA IDADE
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Rolândia também demonstra que não aceita 
atual modelo de pedágio

Diversas lideranças e moradores de Rolândia e outras 
cidades do Norte do Paraná parti ciparam, no dia 19, à 
noite, da audiência pública para fortalecer a mobilização 
contra a renovação dos contratos de pedágio. Foi mais uma 
demonstração de que os paranaenses repudiam o atual sistema, 
de tarifas abusivas e poucas obras nas rodovias. O deputado 
estadual Tercilio Turini, um dos principais arti culadores da 
Frente Parlamentar contra a Prorrogação dos Contratos de 
Pedágio, ressaltou que é preciso defi nir um novo modelo 
de concessões com preços mais baixos, efeti va fi scalização e 
garanti a de execução das obras e serviços. “As concessionárias já 
passaram quase 20 anos arrecadando e deixaram as obrigações 
para o fi nal dos contratos. É um absurdo”, afi rmou. Também 
compareceram à audiência o deputado estadual Evandro 
Araújo e Cobra Repórter, vereadores de Rolândia e Arapongas, 
representantes da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (FIEP), das cooperati vas agropecuárias, de enti dades 
empresariais, sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais. 
“Vamos prosseguir com o movimento e programar encontros 
em outras cidades do Paraná. Estamos levando para todas as 
regiões um tema que precisa ser discuti do publicamente e não 
apenas entre o governo e as concessionárias. Os paranaenses 
têm o direito de decidir sobre como deve ser o novo modelo 
do pedágio”, destacou Tercilio Turini. A Frente Parlamentar da 
Assembleia Legislati va já realizou audiências públicas em 12 
cidades do Paraná.

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.

Parceria entre Rosário e Borrazópolis no Turismo
Em busca do fortalecimento e da promoção da regionalização do turismo como 

oportunidade de negócios, as Prefeituras de Borrazópolis e Rosário do Ivaí dão 
exemplo de união. Desde dezembro que os prefeitos, Adilson Lucchetti e Ilton Kuroda, 
já demonstram essa união com visitas de um ao outro em seus municípios e com o 
turismo segue a mesma coisa através de suas secretárias, na semana passada, o 
grupo do Curso de Turismo Rural e Oportunidades de Negócios de Rosário do Ivaí, 
juntamente com instrutores e supervisores do SENAR e do Sindicato Rural de Grandes 
Rios, estiveram visitando a Pousada Solar Águas do Ivaí, que é um exemplo de estrutura 

turística, recém aberta para visitas e hospedagem. A Pousada é um diferencial para quem busca descanso, atividades radicais como 
a canoagem no Rio Ivaí, e é considerado o lugar ideal para lua de mel. Já seu proprietário Fabio Couto Rosa, é um empreendedor e 
amante da natureza, que zela de sua Pousada com brilho nos olhos, tanto, que explica cada detalhe com um entusiasmo que encanta. 
Comparada a grandes resorts como o Club Méd Itaparica na Bahia e o Anavilhanas Jungle Lodge no Amazonas, a Pousada tem uma 
das melhores estruturas da região, o que cai como um presente para o município de Borrazópolis e vem a fortalecer o turismo na 
região do Vale do Ivaí. Quanto à visita e ao curso, a troca de experiências foi fundamental, pois Fabio motivou os empreendedores de 
Rosário do Ivaí a investirem em suas propriedades, o que estimula proprietários rurais como o casal Sandra e Zacarias da Estância 
Pé da Serra. No processo de regionalização a parceria e troca de experiências agrega valor ao fomento do turismo na região do Vale 
do Ivaí. - Informações Junior prefeitura

Semana do Outubro Rosa de Faxinal foi realizado com sucesso
Em alusão ao Outubro Rosa, na quarta-feira dia 25 de Outubro, aconteceu no 

salão nobre da Assembléia de Deus em Faxinal, uma grande palestra, ministrada pela 
representante da 16° Regional de saúde de Apucarana Edileuza. Ela abordou diversos 
temas, entre eles a prevenção do câncer de mama e colo de útero, o auto-exame, uma 
palestra dedicada às mulheres faxinalenses. Houve uma grande participação popular, 
superando as expectativas. Vale ressaltar a organização da primeira dama Magda e 
sua equipe à frente da secretaria da mulher, que estava impecável. O prefeito Gallo 
esteve presente ao evento, acompanhou a palestra, falou de seu esforço e dedicação 
para proporcionar uma saúde de qualidade ao povo faxinalense. O secretário de 

saúde Vinícius, também se fez presente ao evento e falou dos avanços e projetos à saúde de Faxinal. O pastor Denio da igreja 
Assembléia de Deus, que é uma pessoa magnífi ca e que tem feito um trabalho excepcional junto á população evangélica de Faxinal 
também esteve presente. Os vereadores, José de Oliveira, Marcela e dona Hana, prestigiaram a palestra. A enfermeira Poliana da 
importância de se ter cuidados com a saúde feminina, fez o convite a todas as mulheres do município para irem aos postos de saúde, 
fazerem seus preventivos e cuidar da sua saúde. Na semana teve atividades todos os dias, em especial para as mulheres, inclusive 
em Faxinalzinho, para as mulheres do distrito. Vale lembrar a você mulher, que é importante cuidar da sua saúde, fazer os exames 
certinho, preventivos, porque todo cuidado é pouco e é de graça, ninguém paga nada. O evento contou ainda com um ônibus, que foi 
declinado pela primeira dama do estado Fernanda Richa, que é o Ônibus Lilás, que tem uma estrutura fantástica interna para atender 
exclusivamente a mulher. – Da assessoria de imprensa

A assessoria de imprensa, esteve acompanhando 
a  secretária de Ação Social e primeira Dama, Nilza, em 
visita ao pátio de veículos da Prefeitura. Nilza juntamente 
com o motorista Eliel, foi ver de perto as condições do 
ônibus que estava a disposição da Saúde do Município, 
mas que pertence a Secretaria de Ação Social e estava 
emprestado a Secretaria de Saúde. Nilza elogiou os 
cuidados e caprichos, principalmente dos motoristas 
responsáveis por viagens, durante todo o tempo em que 
foi usado, pois ele se encontra em perfeitas condições 
de uso. A devolução foi devido a compra e aquisição de 
novo ônibus para fazer viagens para Ivaiporã, agora o 
ônibus retorna ao departamento e terá exclusividade de 
uso apenas na Ação Social. 

Em Rio Branco ônibus atenderá 
exclusivamente a Ação Social

Kuroda promove excursão com Grupo da Terceira Idade
O Prefeito Ilton Shiguemi Kuroda juntamente com a equipe do CRAS de Rosário 

do Ivaí, promoveu um passeio maravilhoso ao Grupo da Terceira Idade de Rosário Do 
Ivaí. O destino foi a praia de Caiobá, localizada em Matinhos, um dos melhores destinos 
do litoral paranaense. Foi designada uma equipe contendo técnico de enfermagem, 
assistente social, profi ssionais de educação física, cozinheiras, staff entre outros para 
auxiliar e garantir conforto e animação aos nossos idosos. O intuito de viagem é promover 
a inclusão, a harmonia e a interação entre o grupo, levando alguns a conhecerem a 
praia pela primeira vez. Resumo dos dias de passeio: O ônibus da Brasil Sul partiu 

na quinta-feira dia 19, às 7 hrs da manhã em frente ao CRAS, chegando na pousada as 14 hrs, onde nossos queridos idosos foram 
recebidos com um delicioso churrasco preparado pelo prefeito Ilton Shiguemi Kuroda; a tarde foi de descanso; passeio na praia e a 
noite a interação na pousada; na sexta-feira dia 20, o destino foi o morro do Cristo em Guaratuba, feira de artesanato e depois um 
almoço acompanhado de camarão, feito novamente por Kuroda, tarde de praia e fi nalizado com a noite do pastel; sábado dia 21, de 
novo praia e fi nalizado com pizza e descontração antes de embarcar as 22 hrs, chegando em Rosário do Ivaí às 7 hrs da manhã de 
domingo (22). O Prefeito Kuroda, agradece de coração ao grupo que participou deste passeio e destaca a importância da interação 
com a Terceira Idade que é um dos pontos principais de seu mandato, e reitera o convite aqueles que ainda não fazem parte deste 
grupo e que se interessaram e gostariam de fazer parte, é só procurar o CRAS na Rua Maranhão esquina com a Rua Ivaiporã (antigo 
Clube Cultural) todas as quintas feiras, para fazer parte deste grupo que é o zelo de nossa administração.

APAE de Rosário recebe materiais esportivos
Aconteceu na sexta-feira (27) em Jardim Alegre, uma importante ação do Programa 

Paraná Mais Esporte. Na oportunidade, o secretário do Esporte e Turismo do Paraná, 
Douglas Fabrício, entregou investimentos esportivos destinados às Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES) da Regional de Jardim Alegre. De Rosário 
do Ivaí, estiveram presentes nesse evento: o vereador Jandre representando o prefeito 
Kuroda; o vereador Anízio César; o secretário do Esporte e Lazer, Betão; a diretora da 
APAE, Marta; e o presidente da APAE João Carlos.
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A sabedoria da escolha

Conta-nos o Evangelista Lucas que, certa feita, Jesus se 
hospedou na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Marta logo 
se envolveu nos afazeres domésticos, no preparo do alimento 
e detalhes para a hospedagem. Porém, sua irmã Maria teve 
uma postura diferente. Frente ao diálogo que Jesus entretinha, 
sentou-se aos Seus pés, bebendo, encantada, as palavras 
de sabedoria, que lhe caíam n´alma. Marta, vendo a cena, 
impacientou-se com ela, que não se dispunha a ajudá-la. E havia 
tanto a fazer! Então, aproximou-se do Mestre e lhe lançou a 
pergunta:

- Senhor, não te incomodas que minha irmã não venha me 
auxiliar nos afazeres domésticos?

Ela esperava, com certeza, que Maria fosse repreendida e lhe 
dito pelo Mestre que a fosse ajudar. No entanto, Jesus, sempre 
pronto a ensinar, servindo-se de toda e qualquer oportunidade, 
respondeu:

- Marta, tu te inquietas e te agitas a respeito de muitas coisas. 
No entanto, uma somente é imprescindível. Maria escolheu a boa 
parte, aquela que não lhe será tirada.

Para os que vivemos a praticidade das coisas do mundo, a fala 
de Jesus nos parece incoerente. Afi nal, Marta estava preocupada 
com a recepção e acomodação de Jesus e daqueles que O 
acompanhavam. Contudo, Ele se serve do momento para lecionar 
de que existem muitas coisas que podem parecer necessárias, 
mas que é preciso ter a sabedoria da melhor opção. Conforme as 
palavras dEle, aquela que não nos será tirada, porque alimenta 
a alma imortal. Refl exionemos a respeito do nosso cotidiano. 
Temos convites diversos, possibilidades inúmeras, muitas tarefas 
para darmos conta. São os compromissos sociais, os familiares, 
profi ssionais, religiosos. Poucos podem dizer que sua agenda 
está tranquila, ou que quase nada têm a fazer na vida. Lembrando 
o ensinamento do Cristo, é necessário que façamos a melhor 
escolha, que optemos pela melhor parte. 

Alguns escolhemos trabalhar horas infi ndáveis em vez de 
passar mais tempo com os fi lhos, os pais, o cônjuge. Outros, 
optamos pelos compromissos sociais, as festas e eventos quando 
poderíamos estar com nossos amores. Tantos de nós deixamos 
de lado as horas de estudo, de investimento intelectual, de 
leitura edifi cante para o lazer em excesso, a diversão exagerada 
e desmedida. Nas nossas escolhas, importante avaliar o que 
nos restará ao longo da caminhada. Nas opções que fazemos, 
pesemos sempre o que fi cará conosco, ao fi nal. Por mais que 
os anos dobrem, o investimento nas relações afetivas não nos 
poderá ser retirado. São tesouros que não se veem, somente se 
vivem, se sentem. O tempo que investirmos em nosso progresso 
intelectual, será tesouro que pessoa alguma poderá nos subtrair. 
Todo o tempo que aplicarmos no bem ao próximo, no fomentar 
virtudes em nossa intimidade, dará frutos que permanecerão 
para sempre em nosso coração. Assim, antes de investirmos 
todo nosso tempo nas coisas passageiras, seja no amealhar do 
dinheiro que se vai, na diversão que se acaba ou no brilho da 
fama que logo se apaga, refl itamos. Conforme a exortação de 
Jesus, nosso tempo poderá ser empregado naquilo que não nos 
será tirado. Pensemos nisso. Dividamos as horas, os dias, de 
forma a que nada pereça. Mas invistamos mais nos tesouros da 
alma, que nos acompanharão para sempre.

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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Taxa extra na conta de luz vai subir mais de 40% 
E você vai continuar votando neles?

A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs, na terça-
feira, 24 de outubro, mudanças nas taxas extras cobradas na 
conta de luz. Por causa da crise nos reservatórios, a bandeira 
de nível mais elevado deve fi car 43% mais cara. A conta não 
está fechando. A Agência Nacional de Energia Elétrica diz 
que o dinheiro arrecadado com a bandeira tarifária, a taxa 
extra cobrada na conta de luz, não cobre mais o custo alto. As 
bandeiras funcionam como um sinal de preço: quanto mais cara 
a geração de energia maior o valor da bandeira. E é justamente 
a taxa maior, a bandeira vermelha 2, que vai fi car mais cara 
já em novembro: passará de R$ 3,50 para R$ 5 a cada 100 
quilowatts consumidos: um aumento de mais de 40%. Já a 

bandeira vermelha 1 segue com o mesmo valor; a amarela cai 
de R$ 2 para R$ 1. E a verde continua em zero. Apesar de a 
bandeira vermelha 1 não ter subido e a amarela ter diminuído, 
isso não signifi ca conta mais barata. É que o governo mudou 
o jeito de calcular o chamado gatilho, o momento de acionar 
as bandeiras. Hoje ele leva em conta a expectativa de chuva, 
mas a partir de novembro, vai considerar também o nível dos 
reservatórios. Isso quer dizer que a taxa extra provocada pelas 
bandeiras amarela e vermelha pode aparecer mais vezes na 
conta de luz, um adicional que atingirá o bolso do consumidor 
com mais frequência. 

Paraná vai colher 20 milhões de toneladas de grãos
O plantio de grãos de verão da safra 2017/18, que estava 

atrasado no Paraná até o fi nal de setembro, recuperou a 
normalidade com o retorno das chuvas este mês. A Secretaria 
de Estado da Agricultura e Abastecimento está prevendo uma 
colheita de 23,15 milhões de toneladas, volume 8% inferior ao 
colhido no ano passado. A estimativa de safra é menor porque 
os cálculos consideram que os níveis de produtividade das 
principais lavouras só voltam à normalidade este ano. De acordo 
com o relatório divulgado pelo Departamento de Economia Rural 
(Deral), é difícil repetir o desempenho da safra passada, que 
registrou produtividades recordes diante de um quadro climático 
favorável que benefi ciou as culturas em todo o País e nos demais 
países da América do Sul e do Norte. No Brasil foram colhidas 
mais de 240 milhões de toneladas, que também foi um recorde. 
Para o secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, com 
o retorno das chuvas as condições de plantio normalizaram, 
considerando que isso só foi possível dado ao elevado grau de 
mecanização e tecnologia aplicada nas lavouras, que permitiram 
a recuperação do plantio. “A expectativa, agora, é com relação à 
variação do clima para que a conclusão do plantio seja feita em 
boas condições. Ainda temos toda a região Sul do Estado para 
plantar milho e soja, que precisa de condições normais para o 
seu desenvolvimento”, avaliou. Em relação à comercialização, 
este ano os produtores sentiram forte reação na queda dos 
preços do milho e isso está retratado na área plantada da 
primeira safra, que é a menor da história, segundo o diretor do 
Deral, Francisco Carlos Simioni. Ele diz que a soja, por ser um 
produto de maior liquidez no mercado, absorveu toda a área 
de milho de primeira safra que deixou de ser plantada.  Além 

desse fator, observa-se que o ritmo de venda antecipada da 
nova safra que está em fase plantio, também, está mais lento, o 
produtor está mais cauteloso na hora de vender sua produção. 
“A safra de grãos deste ano aponta para um desempenho 
com preços mais estabilizados para o feijão, milho e soja, que 
deverá contribuir para a estabilização dos preços dos principais 
produtos consumidos nos supermercados”, avaliou. O plantio 
de soja recuperou a normalidade, após as chuvas, mantendo a 
previsão de fi car 3% acima da área plantada no ano passado. 
Este ano, o plantio deve atingir 5,5 milhões de hectares e a 
expectativa de produção aponta para um volume de 19,5 milhões 
de toneladas, ligeiramente inferior ao obtido no ano passado, 
em torno de 1%. Esse resultado está sendo infl uenciado pelos 
índices de produtividade da soja, que este ano estão retornando 
ao padrão esperado para a cultura.  Cerca de dois terços da 
área prevista já estão plantados, o que equivale a 3,6 milhões 
de hectares ocupados com a cultura. Desse total, 36% da área 
está em germinação e 64% em desenvolvimento vegetativo. 
As chuvas ocorridas até agora foram mais que sufi cientes para 
trazer umidade ao solo novamente, que poderá ser benéfi co para 
a cultura, disse o economista do Deral, Marcelo Garrido.  Até 
agora, 9% da safra futura já está vendida, volume inferior aos 
anos anteriores indicando que o produtor está mais cauteloso 
com a comercialização do produto. A soja já teve uma queda 
de 8% no preço, que caiu de R$ 66,00 a saca, em outubro 
de 2016, para R$ 61,00 em outubro deste ano.  Segundo 
Garrido, a defi nição da safra vai depender do clima, e a junção 
desse resultado com o desempenho dos mercados nacional e 
internacional do grão vai balizar a comercialização.

 Vinte e cinco APAES da região vão receber kits esportivos 
    A entrega será em Jardim Alegre, e as cidades benefi ciadas são do Vale do Ivaí e região central 

do Paraná 
     Vinte e cinco APAEs da região Vale do Ivaí vão receber kits 

esportivos. A entrega ofi cial foi marcada para a sexta-feira, dia 27 
de outubro, de 2017, no Clube da Piscina em Jardim Alegre, às 14 
horas. Em Borrazópolis, o Secretário de Justiça e Trabalho, Deputado 
Artagão Junior, informou que o pedido foi feito pelos vereadores 
Valdinei Del Grande, o “Dí”, e pelo “Cesar do Posto”. Por telefone, 
o Leonardo Arruda, chefe do Escritório Regional 12, da Secretária 
do Esporte, em Ivaiporã, reforçou o convite para o evento, que vai 
contar com a presença do Secretário de Estado do Esporte, Douglas 
Fabrício. Entre as cidades benefi cias estão: Apae de Ariranha do 
Ivaí; Boa Ventura de São Roque; Borrazópolis; Cândido de Abreu; 
Faxinal; Godoy Moreira; Grandes Rios; Itambé; Ivaiporã; Jardim 
Alegre; Kaloré; Laranjal; Lidianópolis; Manoel Ribas; Mato Rico; 

Nova Tebas; Novo Itacolomi; Palmital; Pitanga; Rio Bom; Rio Branco do Ivaí; Rosário do Ivaí; Santa Maria do Oeste; São João 
do Ivaí e São Pedro do Ivaí.
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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

Protesto de artistas contra Temer no RJ acaba 
em tumulto 

Um protesto encabeçado por artistas no centro do Rio de Janeiro 
contra o presidente Michel Temer (PMDB) e a retomada do mandato 
pelo senador Aécio Neves (PSDB) e até pela volta da presidente 
Dilma Rousseff (PT), terminou em confusão com a Polícia Militar, 
que disparou bombas de gás e de efeito moral e spray de pimenta 
contra os manifestantes. A manifestação começou por volta das 
18h na Candelária e seguiu para a Cinelândia. O tumulo com a PM 
começou quando os artistas já haviam deixado a manifestação. 
Alguns dos manifestantes envolvidos na confusão foram apontados 
pela polícia como integrantes de movimentos black blocks. Apoiado 
por partidos e movimentos de esquerda, o ato foi organizado pelo 
grupo #342, encabeçado pela produtora Paula Lavigne e pelo músico 
Caetano Veloso, entre outros. Entre os artistas que participaram 
da manifestação estavam os atores Guilherme Weber, Michel 
Melamed, Jonas Bloch, Alinne Moraes, Fernanda Nobre, Alice Assef, 
Rafaela Mandelli, Larissa Bracher, Maria de Medicis e Júlia Marini. 
O grupo, que trouxe faixas e cartazes classifi cando de “inaceitável’ 
o governo Temer, também protestou contra medidas como aumento 
do desmatamento na Amazônia, reforma da Previdência, compra de 
votos de deputados, ameaças à liberdade de expressão e violência 
contra a mulher.

STF suspende portaria do trabalho 
escravo

Esse governo não dá uma dentro
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber 

suspendeu em decisão liminar a portaria do Ministério do Trabalho 
que difi culta a punição dos empregadores que submetem funcionários 
a condições análogas ao trabalho escravo. A portaria também 
alterava o conceito de trabalho escravo, além de modifi car as regras 
de fi scalização desse tipo de crime. A ministra acolheu a ação do 
partido Rede Sustentabilidade, que pedia a anulação da portaria. 
Outras duas ações foram entregues ao STF pedindo a revogação 
da portaria: uma do PDT e outra da Confederação Nacional de 
Profi ssionais Liberais. A decisão em caráter liminar tem efeito até 
o julgamento do mérito da ação pelo plenário do STF.

São encontrados R$ 71 milhões em conta de Ricardo Teixeira
Ladrão antigo

Ricardo Teixeira, ex-presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), entrou na alça de mira da Justiça 
da França. Ele é suspeito de ter participado de um esquema 
de compra de votos para o Catar sediar a Copa de 2022 e teve 
uma conta bancária identifi cada por procuradores no banco 
Pasche, em Mônaco, com US$ 22 milhões (R$ 71,1 milhões). 
O banco Pasche, uma fi lial do banco francês Crédit Mutuel, 
é suspeita de participação em lavagem de dinheiro e alvo de 
investigação judicial no principado. Assim, Teixeira se junta 
a Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico 
do Brasil (COB), entre os investigados pelos procuradores 
franceses. O ex-presidente da CBF aparece de forma indireta 
em investigação em curso no Ministério Público Financeiro 
de Paris sobre a suspeita de desvio de verbas na aquisição 
de companhias francesas. Esta apuração resvalou em outra, 
realizada na Suíça, sobre compra de votos para o Catar 
sediar a Copa de 2022 e com isso Teixeira se tornou alvo. 
A parte da apuração relacionada ao cartola brasileiro está 
ligada à suspeita de que um amistoso entre Brasil e Argentina 

disputado em Doha, em 2010, serviu para mascarar a compra 
de votos a favor do Catar. As suspeitas sobre Teixeira datam 
de 2010 e já apareceram antes em apurações do Ministério 
Público da Suíça. Elas se concentram no papel do empresário 
catari Ghanem ben Saad al-Saad, ex-presidente do fundo 
Qatari Diar, na negociação envolvendo o Mundial do Catar. 
À época, o fundo dispunha de US$ 60 bilhões (R$ 193,9 
milhões) para investimentos imobiliários, e Paris costumava 
ser um dos centros de interesse de seus diretores. Hotéis 
de luxo, como o Royal Monceau, foram adquiridos, assim 
como participações em empresas, como as multinacionais 
Vinci e Veolia. Esses negócios despertaram o interesse do 
Escritório Central Anticorrupção de Nanterre, na periferia de 
Paris. O órgão encontrou suspeitas de desvios de recursos 
na aquisição de 5% das ações da companhia de serviços 
coletivos Veolia, realizada pelo Qatari Diar na gestão de 
Al-Saad. A suspeita é de que € 182 milhões (R$ 697 milhões) 
em comissões ocultas tenham sido desviados na negociação 
em direção a três empresas situadas em paraísos fi scais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente edital, faço saber que no dia 18 de Dezembro de 2017, no período de 08:00 ás 16:00 horas, na sede 
desta entidade, Avenida Brasil n.º 760, Grandes Rios – PR, será realizada eleição para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes ao Conselho da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a 
que está fi liada esta entidade, bem como dos suplentes, relativa ao mandato do período de 10 de fevereiro de 2018 
a 09 de fevereiro 2021, fi cando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerá a partir 
do primeiro dia útil posterior á publicação do aviso resumido do presente edital. O requerimento, acompanhado de 
todos os documentos exigidospara o registro, será dirigido ao Presidente da entidade, podendo ser assinado por 
qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da entidade funcionará no período destinado ao registro 
de chapas, no horário 08:00 as 17:00 horas. A impugnação de candidaturasdevera ser feita no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da publicação do edital de registro de chapas. Caso não seja obtido quorum em primeira convocação, 
a eleição em segunda convocação será realizada no dia 27 de dezembro de 2017 e, não conseguindo quorum na 
segunda convocação, a eleição, em terceira convocação, será realizada no dia 05 de janeiro de 2018.

Grandes Rios, 25 de outubro de 2017.



11E�içã� 615 - 30 �� �u���r� �� 2017

      GRANDES RIOS

RIO BRANCO DO IVAÍ
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Moro e sua equipe, únicos na defesa do povo brasileiro
Para Moro, ministros do STF devem estar 'frustrados' por atuação 

'desvirtuada' do tribunal

Alberto Youssef deve 45 000 reais em cartão de crédito
O doleiro Alberto Youssef foi o primeiro preso da Operação Lava-Jato, em 

março de 2014, quando decidiu delatar integrantes do escândalo de corrupção. 
Ficou quase três anos na cela em Curiti ba e, desde março deste ano, passou 
para o regime aberto, onde não pode deixar sua casa à noite nem viajar para o 
exterior. Agora, anda às voltas com outra dor de cabeça. Antes de ir para a cadeia, 
contraiu uma dívida de 45 000 reais em seu cartão de crédito Bradesco. O banco 
acionou a Justi ça para fazer a cobrança. “Ele não tem dinheiro e não vai pagar. 
Ficou pobre e está insolvente”, diz o advogado Gustavo Flores.

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

O juiz federal Sérgio Moro 
afirmou na terça-feira (24) que 
os ministros do Supremo Tribunal 
Federal devem estar frustrados pelo 
fato de julgarem processos fora das 
questões consti tucionais, durante 
o Fórum Estadão Lava Jato e Mãos 
Limpas, realizado no auditório do 
Estado. "É um desvirtuamento 
do STF ter que se preocupar com 

questões concretas. A função do Supremo é discuti r questões consti tucionais 
e não fi car se debruçando sobre questões concretas. Imagino a frustração de 
um ministro, querendo decidir questões para toda a sociedade e em vez disso 
ter de fi car discuti ndo busca e apreensão...", disse. Ele também defendeu 
uma revisão do alcance do foro privilegiado. "Essa questão transcende a Lava 
Jato", disse. Segundo ele, a sociedade tem de refl eti r se o instrumento está 
funcionando ou não e, se não, se deve ser mudado. "Nenhuma insti tuição é 
perene." O fórum é uma realização do Estado em parceria com o Centro de 
Debates de Políti cas Públicas (CDPP). Moro saiu em defesa das prisões após 
condenações proferidas em segunda instância. "Justi ça sem fi m é Justi ça 
nenhuma". Em julgamento realizado em 2016, o Supremo Tribunal Federal 
admiti u a execução da pena antes de se esgotarem todos os recursos possíveis 
aos condenados. No entanto, ministros do Supremo têm feito afi rmações no 
senti do de rever a decisão. Em manifestação recente à Corte, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) argumentou que a pena somente deve ser executada depois 
de esgotados todos os recursos da defesa, o chamado trânsito em julgado. 
Moro disse achar "prematuro afi rmar que o Supremo pode mudar a questão 
da prisão em segunda instância". "Alguns ministros podem mudar de opinião... 
mas acho que existe uma expectati va da sociedade, da imprensa, de que isso 
não mude. E não tem nada a ver com Lava Jato", afi rmou.
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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 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


