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COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA 
RENOVAÇÕES E NOVAS HABILITAÇÕES, 

CATEGORIAS C, D e E
CONTATO:  

(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp
Avenida Brasil, 1295, sl 01

e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

43 99975-4642

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Pedido de Informação nº076/2017 – Solicito informação qual a situação atual do 
programa de inseminação artifi cial PIA.
Pedido de Informação nº077/2017 – Solicito informação qual a real situação da 
casa familiar rural do distrito de Ribeirão Bonito perante ao estado e ao município. 
Qual a possibilidade que o município tem de usar o referido prédio para gerar cursos 
para o municio. 
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LINGUA DE FOGO
Na Santos Dumont ferveu a caçapa, cumadinha 

foi tentiar com o valeti e deu erupção na Jandira, só foi 
creme de leite pra todo lado, sobrou até pro travesseiro, 
ai a cumadi foi expulsa da Fazenda. O loku meu!

Essa é outra da Santos Dumont, deu baixaria em 
outra parada e o povo todo assistindo o espetáculo. 
É mais uma cornitude na parada. Tamo esperando a 
próxima!

Na Terra da Madeira a coisa ta começando a fi car 
ruim. O pau ta baixando. Será a crise, a cornitude ou 
ambos?

Segundo um cidadão de azul, sua terra é a que tem 
mais cornuto por metro quadrado. Há controvérsias! 
Azedou o caldo!

Pega a cumadi no fl agra com valeti em motel, 
porrada no valeti, e diz: Maié é meu, vim buscá. 
Vergonha é roubar e não poder carregá.

Chamou de ladrão de boi na brincadeira, mas 
serviu a carapuça e quase deu confusão. Cuidado com 
as brincadeiras. Amargou o café!

Na Terra do Boi tem gente que ta devendo em um 
bucado de lugar, mas anda numa boa, rotando caviar. 
Já disse: Dinheiro de trouxa é festa de veiacos!

Dizem as más línguas que ainda ta saindo búfalos 
da fazendona. Da Terra do Tumati pra Terra do Café. 
É roça!

Na Terra da Uva o Samurai Voador derruba tudo, 
até avião. Não brinca com ele. O povo ta aplaudindo! 

Dizem as más línguas que na Terra do Café, 
nasceu mais um espalha roda e tem fi ótinho. Quem 
será?

No Bar Diamante tiraram a foto, mas o tira fugiu. 

Será que ta complicado ou a cumadi que é braba?
Na Terra do Café valeti toma todas e faiz o serviço 

nas calças. Essa deu sujeira!
Pra quem comia bacalhau e salmão, agora vai 

comer marmita, se não for pra cadeia. Quem aqui faz, 
aqui...

Se o Beaço fi cou bêbado, imagine o resto da 
tiurma. Tão ruim até agora! 

Tia Anastáscia achou o chapéu do Juca Grande 
e agora dizem que ele é sósia do Vardomiro. É vero!

Patraozão e funcionários, tomem cuidado com o 
seu cartão de crédito, pois tem larápio na área. Esse já 
é reincidente! Logo dá outro golpe!

Se ta ruim prá nóis, carcule pras primas. A coisa 
não ta nem preta, ta mesmo é branca, por farta de 
tinta. Continuem votando neles que daqui um pouco 
nóis não consegue nem pagar as contas. Eleição 
2018, hora da vingança!

Beaço é bem tratado na cadeia, conhece o chefe 
e tem café da manhã, almoço, janta e até carro. Esse é 
bem tratado! Fato venério!

Acompanhando o comércio, visitando e andando 
pelos municípios da região. Cheguei a uma conclusão: 
ou nós acabamos com esse governo, ou ele acaba com 
a gente (povo). Luz, Água, Gás, Gasolina, iiiii cabô o 
dinheiro, fdp levaram tudo! Não esqueçam se não der 
agora, 2018 é o ano: Seu voto será o teu futuro!

            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.

                                T.M.J PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA ME
                                CNPJ: 09.377.949/000180

Fones:99970-0739 - Faxinal - Pr

Línguas de Fogo e o Povo Pergunta: por 
mensagem nos telefones - (43) 9970-0739 ou 
(43) 8433-1516; pelo E-mail - jornal.sonegocios@
hotmail.com; ou diretamente com o jornaleiro.
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A vereadora apresenta a Indicação nº 057/2017, solicitando que o Executivo viabilize a manutenção das 
academias da Terceira Idade instaladas na praça DealcidesBahls, além das praças da Igreja Maria Mãe da 
Unidade, do Jardim JK e Distrito de Nova Altamira. No mesmo pedido, ela requer que o Executivo, por meio da 
Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Saúde, promova um arrastão, desenvolvendo ações no combate à 
dengue. Ainda pede que o Executivo possibilite o calçamento nos dois trevos de entrada e saída de Faxinal para 
evitar riscos de atropelamentos de pedestres.

A vereadora apresenta a Indicação nº 057/2017, solicitando que o Executivo viabilize a manutenção das 
academias da Terceira Idade instaladas na praça DealcidesBahls, além das praças da Igreja Maria Mãe da 
Unidade, do Jardim JK e Distrito de Nova Altamira. No mesmo pedido, ela requer que o Executivo, por meio da 
Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Saúde, promova um arrastão, desenvolvendo ações no combate à 
dengue. Ainda pede que o Executivo possibilite o calçamento nos dois trevos de entrada e saída de Faxinal para 
evitar riscos de atropelamentos de pedestres.

 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 06/11 a 12/11

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

MARCILIO CEZAR VICENTE 
Faxinal

Durante a 28ª sessão ordinária, que ocorreu em 30 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Faxinal, 
Marcilio Cezar Vicente (PSC), apresentou um comunicado, por meio do qual, manifestou-se contrário à possível 
ação judicial de reintegração de posse da Fazenda Nossa Senhora do Carmo, mais conhecida como Fazenda 
Brasileira. A propriedade é da Família Petrilli e está localizada entre os municípios de Faxinal e Ortigueira. 
Há 14 anos, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocuparam o local, dando 
origem ao acampamento denominado Maila Sabrina. Atualmente, 430 famílias moram naquela área. Por meio do 

comunicado, Marcilio afi rmou que repudia a situação fática vivenciada no local em consequência de tal reintegração. “Espero que 
as autoridades competentes façam, na forma da lei, a devida justiça social, protegendo as partes e velando pelos interesses em 
questão”, afi rmou o presidente do Legislativo no comunicado. No uso da tribuna, durante a ordinária, Marcilio acrescentou que 
uma ação de despejo é preocupante, pois ainda não há onde abrigar todas aquelas famílias. Além disso, o presidente ressaltou 
que os acampados são importantes para Faxinal, pois eles fomentam a economia local, vendendo e consumindo produtos do 
comércio faxinalense. Por outro lado, o presidente considera que é preciso a adoção de medidas para resolver a questão de ambas 
as partes, tanto dos acampados como dos proprietários da área. Em 1° de novembro, dois dias após o presidente do Legislativo 
emitir tal comunicado, o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PMDB), esteve em Curitiba para intermediar a situação. Após 
negociação no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a reintegração de posse foi descartada pelo Governo 
do Paraná e haverá uma nova proposta de compra da área para os donos das terras. Executivo e Legislativo comemoraram, com 
integrantes do Acampamento Maila Sabrina, o resultado positivo da negociação.

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal

Com o Requerimento nº 106/2017, solicita que o Executivo notifi que a empresa responsável pelas obras do 
CMEI Sandra Mara Ribeiro para que a mesma realize a manutenção do prédio. "Há elementos básicos que estão 
apresentando problemas", diz. Conforme o vereador, ainda não completou um ano que a obra foi realizada e, 
por isso, ainda está no prazo em que a empresa deve realizar as obras necessárias de manutenção. Por meio 
da Indicação nº 059/2017, solicita que o Executivo que realize obras de contenção no Jardim Araci, para que as 
águas da chuva não invadam as residências em dia de chuva muito forte. Também pede melhorias na estrada 

da Escolinha, próximo à Estância Império Pura Pedra e que notifi que os moradores da região para que não realizem obras 
por iniciativa própria no local. "Após a Prefeitura arrumar a estrada, um morador da região realizou obras por conta e acabou 
danifi cando a via, o que causou transtornos", relata. Enquanto não ocorre o recapeamento de asfalto, solicita obras na estrada 
de acesso ao distrito de Nova Altamira, pois alguns pontos estão intransitáveis para carros baixos.Também pede que seja feita a 
readequação da estrada na região do Sítio do Ostapechen, na estrada da fonte.

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

PAULO JACARÉ
Grandes Rios

Dodge diz que Aloysio Nunes recebeu 
R$ 500 mil da Odebrecht

Em petição enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que o 
fato de o atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 
(PSDB-SP), ter recebido R$ 500 mil da Odebrecht por meio de 
um esquema que fi nanciou sua campanha nas eleições de 2010 
é “incontroverso”. “É fato incontroverso que houve o repasse de 
recursos para a campanha do senador Aloysio Nunes. Resta 
investigar a origem destes recursos e a fi nalidade do repasse”, 
escreveu a procuradora-geral ao relator do caso, ministro Gilmar 
Mendes. Esse repasse da empreiteira não aparece na prestação 
de contas que o tucano fez à Justiça Eleitoral nas eleições 
daquele ano. Em 2010, Aloysio disputou vaga no Senado. A 
petição é desdobramento de um inquérito aberto em março 
pelo sucessor de Dodge na Procuradoria-geral da República, 
Rodrigo Janot, depois de dois delatores da Odebrecht terem 
admitido o pagamento a Aloysio para a PGR.  O senador José 
Serra (PSDB-SP) também é investigado no mesmo inquérito. 
Dodge, no entanto, sinalizou que os tucanos devem sair impunes 
de parte das investigações, porque alguns crimes de que são 
acusados teriam acontecido antes de 2010 e, por isso, estariam 
prescritos. Apesar disso, a procuradora não pediu arquivamento 
dos inquéritos. Na petição entregue ao STF, Dodge cita uma 
manifestação da defesa de Aloysio, segundo a qual dois dos 
delatores declararam à Polícia Federal que “as doações para a 
campanha não foram condicionadas à prática de ato de ofício 
em favor da empreiteira”.

Planalto avalia que Torquato causou climão 
para o governo

O Torquato tem razão! 
Interlocutores do presidente Michel Temer avaliaram, na 

quarta-feira (01), que as declarações do ministro da Justiça, 
Torquato Jardim, recheadas de críticas ao comando da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro, causam um climão para o governo e 
expõem o presidente e o trabalho do governo para contornar a 
crise na segurança que vive o Estado. Apesar de ofi cialmente 
o Palácio do Planalto se manter em silêncio sobre o tema e por 
ora evitar embates com o ministro, nos bastidores há até quem 
fale na possibilidade de exoneração de Torquato Jardim, caso 
o desgaste cresça e se torne irreversível. Pessoas próximas 
ao presidente não engoliram a conexão feita por Jardim entre a 
cúpula da PM e o crime organizado no Rio. Além de considerarem 
ingratas as declarações, também lamentaram o timing das falas 
do ministro. Para esses interlocutores, Torquato Jardim ainda 
fi cará sangrando e sofrendo desgaste público por muitos dias, 
dominando inclusive a pauta da Câmara, já que deputados 
querem convocar o ministro para se explicar na Comissão de 
Segurança Pública. Isso tudo no momento em que o Planalto 
quer retomar a discussão da reforma da Previdência e votar as 
Medidas Provisórias (MP) do ajuste fi scal. “É aquela sensação de 
bode na sala, claro que foram declarações infelizes. Mas ainda 
bem que ele não é do núcleo duro do Temer, então não retrata 
a posição do governo, minimizou um auxiliar do presidente, 
lamentando que a Câmara volte as atenções para isso. É fato 
que o Torquato vai fi car sangrando, e a pauta da Câmara a partir 
de segunda-feira (06), vai ser a convocação dele” completou.

Indicação nº042/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal viabilizar recursos para construção de um 
parquinho infantil cercado com alambrado em uma das praças do município. 

Pedido de informação nº074/2017 – Solicito a lista com o nome dos proprietários das casas do conjunto 
Habitacional Jose Lino Dal Ben, quem pode morar nessas casas, o proprietário pode vender ou alugar? Quem é 
o responsável pela Fiscalização? 

Pedido de Informação nº075/2017 – Solicito informação quais são os funcionários da prefeitura munciipal 

de Grandes Rios que recebem TIDE, porque alguns funcionários tem direito ao TIDE e outros não tem? Qual critério é usado para 
saber quem tem direito ao TIDE. 

Aloysio admite à PF pedido à Odebrecht
Tá tudo dominado! Só 500 Mil?

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB), admitiu em declarações à Polícia Federal ter pedido 
doações para a campanha eleitoral de 2010 à Odebrecht e 
assumiu ainda ter se reunido no Palácio dos Bandeirantes 
com o delator Carlos Armando Paschoal, o ‘CAP’, que o 
acusa de receber R$ 500 mil em caixa 2, por meio de dois 
repasses, segundo reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. 
O depoimento, no dia 3 de maio, se deu no âmbito do inquérito 
4428/DF, que o investiga por suposto favorecimento da 
empreiteira em obras do Rodoanel, em São Paulo. O tucano, 

nega que nos encontros tenham sido tratadas irregularidades. 
O relator do caso no Supremo Tribunal Federal é o ministro 
Gilmar Mendes. No último dia 24, a procuradora-geral da 
República Raquel Dodge pediu que Aloysio seja reinquirido no 
inquérito 4428/DF, inclusive sobre quem o tucano apresentou a 
Paschoal, o ‘CAP’, delator ligado à Odebrecht e apontado como 
pagador de propinas da empreiteira. Benedicto Júnior, o ‘BJ’, 
ex-presidente da Construtora Norberto Odebrecht, afi rmou que 
os dois repasses a Aloysio se deram na campanha do tucano 
ao Senado, em 2010.

Farmácia Nova
99985-1000
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
Sendo relatado pelo autor que comprou a referida substância na cidade 
de Chapecó-SC e que faz uso de entorpecentes.  A outra equipe policial 
abordou a segunda Van, e na  cueca do condutor havia  0,83 gramas de 
maconha. Ele disse comprou na  cidade de Araxá - MG e que faz uso de 
entorpecentes, e que ainda é proprietário das duas vans abordadas, as 
quais  são utilizadas para transporta material de cerca elétrica", informou 
a PM. Também segundo informações, os materiais transportados pelos 
veículos seriam levados de Santa Catarina para Minas Gerais. A princípio, 
ambos seriam autuados por uso de drogas. 

Furto de combustíveis e herbicidas
A sexta-feira, dia 03 de novembro, foi de investigação, prisão e 

apreensão em Mauá da Serra. As ações da Polícia aconteceram após 
um boletim de ocorrências informando que durante a noite, na frente da 
empresa SL, cerca de seiscentos litros de combustível foram furtados de 
caminhões que estavam estacionados no local. Após alguns levantamentos 
e denúncias, segundo o que foi apurado,  os Policiais foram até a Vila 
Rural. “Foi nos informado que vários elementos estariam escondendo, 
em uma residência, um caminhão com produtos oriundos da prática de 
crimes na região de Mauá da Serra. Foi realizado patrulhamento no local 
indicado, sendo avistado o referido veículo de carga com placas AAQ 
8560, de cor azul, como indicado pelo denunciante. Foi possível ainda 
verifi car que uma pessoa estava monitorando, pela janela, movimentação 
policial no local pelo local”, informou o Boletim da PM. Após abordagem a 
José Geraldo de Souza, o mesmo foi questionado se havia algo de ilícito 
no local, mas ele afi rmou que não. Ao fazer uma varredura, foi localizado 
um caminhão coberto com lona, nos fundos da casa. Novamente José 
disse que não havia nada no compartimento de carga, mas ao observar 
embaixo da referida lona, foram encontrados vários galões de vinte litros, 
contendo em seu interior combustível, bem como vinte oito caixas de 
herbicida da marca Clorimurun da fábrica Nortox e inúmeros produtos 
relacionados em boletins de ocorrência registrados após furto e roubos. 
José Geraldo recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de 
Polícia.  Outros indivíduos que teria participado do crime, estão sendo 
investigados.

Batida no trevo de acesso secundário envolve três veículos
Na tarde de sexta-feira, dia 03 de novembro, de 2017, ocorreu um 

acidente envolvendo três veículos, próximo ao trevo de acesso secundário 
a Faxinal. Segundo informações, a batida envolveu um Gol da empresa 
Expresso Pato Branco, que transporta sangue, conduzido por Edenilson 
Sacio, de 42 anos, que a princípio sofreu uma convulsão, invadindo a 
pista contrária até bater contra um Monza com placas KFH - 2183, de 
Arapongas, conduzido por Valdir Sutil de Oliveira, 34 anos, e em seguida 
em um Carreta, AYQ- 2820, motorista Marcos Lacerda Russi, 47 anos. 
Os últimos dois veículos sofreram danos de pequena e média monta, 
mas o Gol fi cou com a lateral destruída e seu condutor com ferimentos 
médios. Para atender a ocorrência, foram os agentes da Defesa Civil, 
os socorristas do SAMU e o sargento Carneiro, do Posto da Polícia 
Rodoviária do Porto Ubá.

Furto de trator no Bairro rural Guararema
O agricultor Aluísio Aparecido, informou que ladrões furtaram o trator 

do sítio da família que fi ca no Bairro Guararema, zona rural de Borrazópolis. 
O maquinário pertence ao seu fi lho Casturino Aparecido Gonçalves, que 
é responsável pela propriedade rural. Segundo informações, praticamente 
todos os dias, a vítima frequentava a propriedade e deixava o trator sem 
bateria para difi cultar o furto, mas no dia 01 de novembro, na véspera 
do feriado de Finados, ele foi ao sítio e voltou para a cidade, deixando 
o mesmo com a bateria. Na manhã de 03 de novembro, sexta-feira, 
ao chegar no local, o furto foi constatado. Levaram o trator e ainda 
uma máquina de roçar pasto. O senhor Aluísio, não soube informar 
corretamente o modelo do trator, disse apenas que seria de cor amarela, 
provavelmente modelo 75. 

Furtos de Peixe e de Porcos em Borrazópolis 
No domingo, dia 29 de outubro, de 2017, um cidadão de Faxinal, 

inclusive considerado como uma pessoa idônea, de nome Claudecir 
Aparecido Leite, de 32 anos, que seria vigilante, foi detido acusado de 
pescar em local proibido. Quem acionou a PM, foi o caseiro da Fazenda 
Rosa, informando que no fi nal da tarde, havia uma situação de furto 
de peixes em uma represa da propriedade. Chegando ao local, a PM, 

 Bar é arrombado em Borrazópolis 
Em Borrazópolis, no dia 30 de outubro, o comerciante João Araújo 

afi rmou que seu Bar, localizado no Calçadão, esquina com a Escola 
Humberto de Alencar Castelo Branco, foi arrombado. Ele disse que 
fechou  seu estabelecimento comercial, por volta das 19:00 horas, do 
dia 29 de outubro e quando retornou, por volta das 06:20 horas do dia 
30 de outubro, segunda-feira, constatou que a porta dos fundos estava 
arrombada e que algumas mercadorias haviam sido furtadas, três caixas 
de latas de cerveja e também uma quantia de aproximadamente 80,00 
reais em moedas diversas. A vítima informou ainda, que reside nos fundos 
do Bar e não percebeu nada de suspeito e não soube informar quem 
poderia ser o autor dos fatos.

Boi é abatido e roubado em Faxinal
A equipe policial de Faxinal,  foi acionada pela solicitante, a qual 

relatou que chegou em sua chácara  e deu falta de um boi da raça 
Jersey, com pele vermelha e branca. Ainda conforme relato do caseiro, 
este visualizou o animal por volta das 08:00 horas do dia anterior e ao 
sair do sítio as 08:00 do dia 02, não deu falta do animal. Foi constatado 
pela vítima, que o animal havia sido abatido no local, a cerca do pasto 
foi cortada. Rondas foram realizadas pela localidade, porém sem êxito 
em localizar os autores. 

Corsa de Borrazópolis capota na Descida do Fitz
A Polícia Militar de Borrazópolis e a Polícia Rodoviária do Porto Ubá, 

estiveram no local de um acidente do tipo capotamento, que aconteceu 
na PR 466, no km 59, local conhecido como Descida do Fitz, entre 
Borrazópolis e Kaloré. Ao chegar no local, o soldado Costa, constatou que 
um Corsa branco, com placas de Borrazópolis, conduzido por Aguinaldo 
dos Santos, de 41 anos, havia capotado. O acidente, ocorrido no fi nal 
da noite de quarta-feira, e início da madrugada de quinta-feira, dia 02 
de novembro, feriado de fi nados, provocou danos materiais e deixou o 
condutor ferido. Aguinaldo foi socorrido para o Hospital Municipal, mas 
sem risco de perder a vida. 

Denúncia de maus tratos a animal em Borrazópolis 
Uma denúncia feita ao Blog do Berimbau e a ONG - S. O. S. Animais, 

levou a Polícia Militar até uma residência na Rua Independência. Segundo 
informações, um cachorro estava em um casa, localizada na Rua 
Independência, esquina com Guaporé, cuja moradora está viajando a 
quase 10 dias. Ao chegar no local, a equipe da S. O. S. Animais, constatou 
que o cão era mantido preso dentro de um canil, feito em concreto, e com 
um cubículo menor, coberto com folhas de amianto. O local estava muito 
sujo, havia muita mosca e o animal visivelmente debilitado, também era 
possível perceber o excesso de calor. Durante a verifi cação do problema, 
houve informações que uma familiar da dona da casa, que mora sozinha 
e viajou, a princípio para Curitiba, tem ido até o local para jogar ração ao 
cachorro, mas mesmo assim, a falta de higiene e as condições em que 
o animal se encontrava, fi zeram com que providências fossem tomadas. 
Uma pessoa disse que a dona gosta do bicho e cuida, e que apesar do 
constatado, ela não promove maus tratos. Todas providências foram 
tomadas e o caso é devidamente apurados. 

Entregador de pão foi assaltado 
Um entregador de pães, diz que foi assaltado na cidade de Faxinal, 

no perímetro urbano. O registro da ocorrência foi feito na terça-feira, dia 
31 de outubro, na Rua Paulo Jaroskwicz. A vítima afi rmou que estava 
trabalhando na entrega dos referidos pães, quando foi surpreendido por 
um indivíduo, alto, moreno e portando uma arma de fogo. Ele chegou 
pedindo o dinheiro e apontando o revólver para a cabeça do cidadão, que 
entregou ao ladrão a quantia de 105 reais e ainda a sacola com pães que 
ainda seriam entregues. Em seguida,  a vítima foi até o Destacamento para 
fazer o registro do Boletim. Buscas foram feitas, mas ninguém foi preso.

Denúncia de droga em Vans resulta em detenções
Após denúncias informando que dois veículos Vans iram passar por 

Faxinal transportando drogas, a Polícia Militar montou uma operação e foi 
para a Rodovia, no dia 03 de novembro, de 2017.  Próximo ao trevo, os 
dois veículos foram abordados, e ao fi nal da operação, duas pessoas, Yan 
Paes, de 29 anos, e Ronaldo V. Junior, de 45 anos,  foram autuados por 
uso de drogas. "A equipe policial abordou uma Van Ducato, de Chapecó- 
SC, e foi localizado no bolso da calça do condutor cinco cigarros  de 
maconha pesando 0,07 gramas e um invólucro com mais 0,22 gramas. 

realizou contato com o solicitante, o qual confi rmou a denúncia e disse 
que o suposto autor chegou em um Fiat Pálio de cor prata com várias 
varas de pescar. A PM ainda encontrou Claudecir deslocando sentido 
seu veículo carregando uma bolsa com dois peixes e vários apetrechos 
de pesca. O detido disse que não é ladrão e a princípio teria afi rmando 
que não sabia que no local era proibido pescar. No dia 28 de outubro, 
sábado, o senhor José Francisco Marques, de Borrazópolis, morador de 
uma casa na esquina do Cristo Redentor, mas que é dono da Chácara 
São Francisco, próximo ao cemitério, procurou o Destacamento da 
PM, às 16h30min, para registrar furto. "A pessoa relatou que foi até 
sua propriedade, na data de 28/10, e constatou o furto de três porcos 
pesando aproximadamente 20 quilos cada um. Diante dos fatos, a 
equipe de policiais realizou diligências no local, mas nenhum suspeito 
fora localizado. Ato contínuo a vítima foi orientada e confeccionada a 
documentação cabível", informou a Polícia Militar.

Atropela pedestre e diz que bebeu 
No dia 01 de novembro, às 21:30 horas, a PM foi até a Av. Brasil com 

a Rua José Monteiro de Noronha, atender um acidente. A PM foi ao local, 
mas não encontrou ninguém, porem no Hospital, estava um homem de 
57 anos, identifi cado como o condutor de um Gol branco, que atropelou 
um homem de 67 anos, o qual sofreu apenas escoriações. O detalhe, 
é que o condutor do carro não tem CNH e confessou que bebeu. Foi 
feito o teste do bafômetro, o qual aferiu 0,28 mg/l e o valor considerado 
é 0,24 mg/l. Como foi menos de 30 mgl, o motorista foi autuado apenas 
por infração e trânsito.

Homem esfaqueia o próprio irmão em Rosário 
Em Rosário do Ivaí, na Vila Rural,  um homem recebeu facadas 

no dia 30 de outubro, de 2017, desferidas pelo próprio irmão. A vítima   
é  Wilson Martins, de 44 anos, e o crime de tentativa de homicídio foi 
registrado às 21 horas, quando o morador  deu entrada no Hospital Santa 
Casa. “A equipe de serviço recebeu informações de que um cidadão 
havia sido esfaqueado, ao chegar no hospital Santa Casa, encontramos 
o morador internado. Seu fi lho relatou que o seu pai foi agredido pelo seu 
tio. Fizemos buscas afi m de localizar o agressor, porém sem êxito, pois, 
o mesmo se evadiu após o fato”, informou a Polícia Militar. A motivação 
não foi informada, mas a princípio, ambos estavam bebendo quando 
houve o desentendimento. Wilson foi atingindo na perna e não corria 
risco de perder a vida”, relatou a PM.

Ladrões arrombam açougue em Borrazópolis
O Açougue Avenida, em Borrazópolis, localizado na Avenida Brasil, 

foi alvo de arrombadores na madrugada de quarta-feira, 1º de novembro 
de 2017, por volta das 02h40min. O proprietário informou que o vigilante 
noturno percebeu uma possível violação do estabelecimento comercial. Ao 
chegar ao local, os policiais militares, que estavam de plantão, constataram 
o fato, de que a porta do Açougue foi arrombada e danifi cada. A vítima, 
ao observar o interior do comércio notou que talões de cheques, várias 
moedas e documentos pessoais, foram furtados. Diante dos fatos, os 
soldados realizaram diligências em toda área, mas ninguém foi preso.

Mulher desmaia com foguete em Rosário do Ivaí 
Em Rosário do Ivaí, a cidade vive o clima de eleição, como se tivesse 

no período eleitoral, mas o motivo não é porque ocorre um processo 
eletivo, e sim, porque há uma queda de braço entre prefeito e alguns 
vereadores, os quais abriram uma Comissão Especial Processante e há 
boatos de que a intenção é cassar o prefeito. Mas no dia 31 de outubro, o 
prefeito conseguiu uma liminar, suspendendo os trabalhos da comissão, 
que estaria supostamente irregular. Ao saber disso, um morador da Boa 
Vista que aprova o Governo Kuroda, começou a soltar fogos de artifício 
para comemorar e o fato terminou em confusão. Segundo boletim 
da PM: "A equipe policial foi acionada para deslocar-se no Hospital 
Santa Casa onde uma pessoa relatou que, por volta das 11 horas da 
manhã, um rapaz teria parado o carro Gol, de cor azul, em frente a sua 
residência e iniciou queima de fogos, causando transtornos ao sossego 
e tranqüilidade de seus familiares, bem como de sua esposa, que veio 
a desmaiar e precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Rosário 
do Ivaí". Um morador do bairro disse que o acusado estava fazendo 
uma comemoração saudável e não prejudicou ninguém, e que ele não 
soltava fogos na  frente, especifi camente, da casa do denunciante, mas 
sim, na localidade.
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Kuroda intensifi ca obras em Rosário do Ivaí

Após a matéria publicada, pelo Blog do Berimbau, a 
repercussão foi na imprensa de todo Paraná. Uma equipe da 
RPC (Rede Globo), de Maringá, também se interessou pelo 
fato e foi a Faxinal, onde fez uma matéria especial, em fotos 
e vídeos com os adolescentes, a qual foi veiculada pela RPC 
e no Portal G1. Na  imagem acima aparecem quatro jovens: 
Gabriel Dias Brandão e Vitor Hugo Oliveira de Jesus, que são 
de Faxinal; e João Levy Trida Cassarotti e Gustavo Henrique 
Scacabarossi Del Grande, de Borrazópolis. Eles foram 
destaques porque tiveram uma atitude honesta e digna de 
elogios, principalmente em um momento que o Brasil vive uma 
enxurrada de denúncia de corrupção e mazelas. O motivo é que 
eles encontraram uma sacola, com 18 mil reais em Faxinal e 
não tiveram dúvidas, devolveram o dinheiro assim que o dono 
foi identifi cado. Segundo informações, o volume com os valores 
pertencem a uma rede de supermercados de Faxinal, e após 
ser encontrado pelos estudantes, que estão matriculados no 
Colégio São Domingos, mas naquele instante seguiam para a 
Academia Washington (Curso de Inglês), Gustavo, ligou para 
seu pai, em Borrazópolis, informando o que havia ocorrido e 
depois foi até o Supermercado para devolver a quantia. Como 
os menores estavam indo para a Escola, também relataram o 
fato a professora.

 Jovens encontram e devolvem cerca de 20 
mil em Faxinal 

Os adolescentes encontraram o dinheiro em 
uma sacola que estava caída na via pública. Eles 

devolveram os valores ao proprietário 

O governador Beto Richa anunciou, na terça-feira, 31 de 
outubro, o pagamento antecipado do décimo terceiro salário 
do funcionalismo estadual. O governador afi rmou que vê com 
tristeza a situação de boa parte da federação. De acordo com 
ele, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que 
são as maiores economias do Brasil, decretaram estado de 
calamidade fi nanceira, parcelando o salário do funcionalismo. 
Segundo Beto Richa, o Paraná fez um profundo ajuste fi scal, que 
reduziu despesas e equilibrou as receitas e, por isso, tem uma 
situação diferenciada em relação a outros estados e condições 
de pagar os servidores e fornecedores em dia, além de fazer 
grandes investimentos. O valor integral do décimo terceiro 
salário vai ser depositado na conta de aproximadamente 270 
mil servidores ativos e aposentados, no dia 8 de dezembro.

 Governador Beto Richa anuncia 
antecipação do 13º

Nada de mais, pois o dinheiro é nosso, nós nos 
pagamos e a eles

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.

Impostos elevam impacto de alta da conta de luz
E o salário mínimo vai diminuir!

Vai votar neles de novo!
A conta de luz dos brasileiros vai fi car ainda mais cara que o previsto 

com a mudança na bandeira tarifária anunciada. O valor da taxa extra no 
segundo patamar da bandeira vermelha para cada 100 quilowatt-hora 
consumidos (KWh) subiu de R$ 3,50 para R$ 5,00, mas na prática vai 
chegar a R$ 6,42 no bolso do consumidor do Rio de Janeiro e a R$ 5,96 
em São Paulo em razão dos impostos cobrados (PIS, Cofi ns e ICMS) 
sobre a conta. Os números são da Proteste. Os novos valores da bandeira 
vermelha 2 foram anunciados na última terça-feira, 24, e a mudança entra 

em vigor já em novembro. No Rio de Janeiro, as taxas adicionais cobradas pela distribuidora Light fi carão de 28,4% até 54% 
mais caras com os tributos. Em São Paulo, onde impacto dos impostos é um pouco menor, o valor da Eletropaulo varia de 
19,2% a 41%. Em uma simulação realizada pelo Proteste, uma família que consumir 500 KWh vai pagar de bandeira 2 no Rio 
R$ 38,50, sendo R$ 13,50 apenas em impostos. Em São Paulo, vai se pagar R$ 34,45 pela mesma faixa de consumor, R$ 9,45 
em tributos. Criadas em janeiro de 2015, as bandeiras são cobranças adicionais aplicadas quando a oferta de energia é baixa, 
principalmente em períodos de seca de chuvas. Elas variam conforme o consumo e o risco hidrológico e podem ser verde, 
amarela, vermelha e vermelha 2. 
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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

Cas�i� Ap��x�nado�
Amigos tomando umas no Bar Diamante em Grandes Rios

Os vereadores, Faguinho e Wellyngton Jhonys. O futuro 
político de Grandes Rios e Borrazópolis em boas mãos.

Os amigos Márcio e Beth de Atibaia!!

Thalia De Lara Mendes de níver em Mauá da Serra. 
Parabéns!! 

 Thais Pires.de niver em Faxinal. Parabéns!!!

A princesa Maria Isadora do Santos Oliveira, de niver em 
Faxinal. Recebe os parabéns dos pais, Bruno e Isamara, e 

demais familiares.



07E�içã� 616 - 06 �� n�����r� �� 2017

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.

FERRA BODE EM FAXINAL
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Reintegração da Fazenda Brasileira é adiada
Prefeito de Faxinal, Ylson Cantagallo, e o vereador Edinho de Ortigueira, tranquilizam famílias 

acampadas na Fazenda Brasileira sobre possível reintegração de posse. Após o anúncio, sem Terras 
foram a Faxinal agradecer
O Prefeito de Faxinal, Ylson Cantagallo, tranquilizou famílias que ocupam a Fazenda 

Nossa Senhora do Carmo, também conhecida por Fazenda Brasileira, que fi ca na área 
rural de dois municípios, Ortigueira e Faxinal, (Acampamento Maila Sabrina), dizendo 
que reintegração de posse, que se pretendia fazer, foi descartada. Segundo ele, o próprio 
governador Beto Richa, reconheceu que a fazenda, com seus acampados desenvolvem 
uma função social e que não há ordens para que o comando da Polícia Militar realize a 
desocupação. Também afi rmou que o próprio INCRA, vai reabrir uma negociação com 
os proprietários, para viabilizar a compra da propriedade. Ele também agradeceu o 
deputado estadual Stephanes Junior e seu pai, deputado federal Reinhold Stephanes, 

que tem infl uência, é conhecido pelos dirigentes do INCRA, ajudaram a esclarecer o fato e reivindicaram em benefício dos agricultores. 
As lideranças das famílias que estavam acampadas no local anunciaram que cerca de mil pessoas estavam se dirigindo à Prefeitura 
de Faxinal, em um gesto de agradecimento ao prefeito Gallo, pela dedicação e por ter se preocupado com as famílias que vivem no 
local. Houve passeata pelas ruas da cidade, também em agradecimento ao comércio. Um dos integrantes disse que as Câmaras 
Municipais de Faxinal e Ortigueira, e os prefeitos, têm o respeito e a consideração das famílias pelo que têm feito. O vereador Edinho, de 
Ortigueira, também divulgou uma nota com o seguinte conteúdo: "Através desta nota, quero esclarecer alguns fatos ocorridos nos dias 
que passaram. Houve muitos boatos sobre a reintegração do Maila Sabrina. Existe sim interesse e pedido junto a Comarca de Faxinal, 
porém nada assinado. Estive com as autoridades dos dois municípios, Ortigueira e Faxinal e ambas estão empenhadas em favor de 
cada membro do assentamento. Com apoio do meu amigo, o deputado Stephanes Junior, o qual já representei em nosso município, 
o qual foi procurado pelo prefeito de Faxinal, para que juntos procurassem o INCRA e órgãos responsáveis, e foi conseguido a vistoria 
novamente, sendo assim, a prorrogação do processo de reintegração, por isto, venho através desta, tranquilizar a cada um dos meus 
amigos, e eleitores do Maila Sabrina, e também meus agradecimentos a Stephanes e assessoria pelo apoio. Meus agradecimentos 
ao prefeito de Faxinal, pela disposição; também a prefeita Lourdes, de Ortigueira, juntamente com o secretário Altair (Tatu Campos) 
que sempre tens nos apoiado", diz nota do vereador. A ocupação da fazenda é uma novela que já dura mais de 14 anos, de um lado 
estão os trabalhadores que ocuparam a propriedade (Acampamento Maila Sabrina), coordenados pelo MST- Movimento Sem Terra; 
e do outro, a Família Petrilli, proprietária da área rural que foi ocupada por 400 famílias, em 2003, e que vivem nas terras que estão 
localizadas no município de Ortigueira, e mais 30 famílias, na conhecida Brasileirinha, que pertence a mesma propriedade, mas do 
lado Faxinal. Os Petrilli disseram que compraram a propriedade em 1964 e luta na justiça para conseguir a reintegração.

Governo diminui salário mínimo para 2018
A luz, o gás, a gasolina e a água dever ser de graça então! 

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, anunciou na segunda-feira (30) a 
revisão do Orçamento de 2018 com a previsão de redução de R$ 4 no valor do salário 
mínimo para o próximo ano, que passa de R$ 969 para R$ 965. “Esse não é o valor 
que está sendo defi nido, mas uma projeção para fi ns orçamentários. O valor será 
fi xado apenas em janeiro, como determina a lei, com a publicação de um decreto. É 
uma estimativa com base na estimativa da infl ação”, explicou o ministro. O valor menor 
ocorre devido a redução da previsão do Índice de Preços ao Consumidor (INPC). Na 
mensagem modifi cativa do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2018, que será 

enviada ao Congresso Nacional, o governo mantém a previsão de crescimento de 2% do PIB para 2018 e uma infl ação ofi cial pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,2%. Já a estimativa do INPC, teve uma leve modifi cação em relação à 
proposta orçamentária em tramitação no Congresso, de 4,2%, para 4,3%. No documento que será enviado ao Congresso, o governo 
reduz a previsão de taxa Selic para o próximo ao de 8% ao ano para 7,25%. O governo está enviando ao Congresso a mensagem 
modifi cativa porque a peça orçamentária enviada em 31 de agosto não considerou a revisão da meta de défi cit fi scal para o ano que 
vem e a redução das despesas.

Depois de a Câmara dos Deputados barrar a análise no 
Supremo Tribunal Federal da denúncia da Procuradoria-
Geral da República contra o presidente Michel Temer 
e os ministros, Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira 
Franco (Secretaria-Geral da Presidência), o ministro 
Edson Fachin, da Corte máxima, decidiu desmembrar a 
denúncia para que tramite na primeira instância. Fachin 
decidiu enviar ao juiz Sérgio Moro, da 13.ª Vara Federal 
Criminal de Curitiba, a parte da denúncia pelo crime 
de organização criminosa que se refere ao restante do 
núcleo político do PMDB da Câmara: o ex-presidente 
da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ); o ex-ministro 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN); o ex-ministro 
Geddel Vieira Lima (PMDB-BA); o ex-assessor especial 
da presidência Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). 
Moro é o responsável pela condução da Lava Jato na 
primeira instância. "Diversos integrantes da apontada 
única organização criminosa foram processados e, 
inclusive, já sentenciados pelo Juízo da 13.ª Vara Federal 
da Subseção Judiciária de Curitiba", disse Fachin, ao 
justifi car o envio a Moro. Já a parte da denúncia que é 
pelo crime de obstrução à investigação de organização 
criminosa, com relação a Joesley Mendonça Batista e 
Ricardo Saud, será encaminhada à Justiça Federal em 
Brasília. Temer havia sido denunciado junto com os três. 
Também serão encaminhados para investigação em 
Brasília, em relação a este caso, Lúcio Funaro, Roberta 
Funaro, Eduardo Cunha e Rodrigo Rocha Loures, que 
não chegaram a ser denunciados pela Procuradoria-Geral 
da República em setembro. Para Fachin, a necessidade 
de prévia autorização da Câmara dos Deputados para 
processar o presidente da República e ministros de Estado 
não se comunica aos outros réus. Em outro aspecto 
importante da decisão, Fachin decidiu que as prisões 
preventivas decretadas contra Joesley Batista e Ricardo 
Saud deverão fi car a partir de agora sob a análise do 
juiz Sérgio Moro. E que as prisões preventivas de Lúcio 
Bolonha Funaro, Eduardo Cosentino da Cunha e Roberta 
Funaro Yoshimoto, no âmbito da Operação Patmos, 
fi cará submetidas à Justiça Federal do Distrito Federal. 
Ao concluir, Fachin diz que deverão seguir formalmente 
investigados no Supremo apenas o presidente Michel 
Temer, o ministro Eliseu Padilha e o ministro Moreira 
Franco. "Diante da negativa de autorização por parte 
da Câmara dos Deputados para o prosseguimento 
da denúncia formulada em desfavor do Presidente da 
República e dos aludidos Ministros de Estado, o presente 
feito deverá permanecer suspenso enquanto durar o 
mandato presidencial e as investiduras nos respectivos 
cargos", decidiu o ministro do STF.

A quadrilha na mão certa
Fachin manda a Moro denúncia contra 

Cunha, Geddel, Alves e Loures por 
organização criminosa

Só o Moro pra dar conta da corja!

Brasil afunda em ranking de igualdade
Tá tudo ruim

No último ano, a igualdade entre homens e mulheres no Brasil andou para trás. 
É o que revelam dados do Fórum Econômico Mundial, divulgados na quinta-feira (2). 
Segundo a entidade, o país perdeu 11 posições entre 2016 e 2017 no ranking Global 
Gender Gap. Essa é a pior queda desde 2011. O País está na 90ª posição entre 144 
nações, no ano passado, estava em 79ª e em 67º em 2006, quando começou a série 
histórica. Nesse período, o fechamento do abismo entre homens e mulheres no país 
avançou apenas 3%. Entre os países da América Latina e Caribe, esse foi o terceiro 
pior desempenho em 2017. Ao redor do globo, a tendência também foi de deterioração 

dos indicadores que medem a paridade entre os gêneros. Neste ano, a lacuna entre homens e mulheres está 68% fechada. Em 
2016, estava em 68,3%. Segundo o relatório, essa é a primeira vez em 11 anos que o ciclo de igualdade é quebrado globalmente. 
No caso brasileiro, apesar dos progressos em áreas como educação, saúde e até (uma tímida melhora) no mercado de trabalho, o 
agravamento da baixa representação feminina na política foi o principal responsável pelo baixo desempenho do país no ranking de 
2017. “A ampliação da lacuna entre os gêneros em termos de empoderamento político foi muito grande para ser contrabalanceada 
pelo conjunto de modestos avanços no sub índice de oportunidade e participação econômica do país”, afi rma o relatório. No período 
analisado, o Brasil perdeu 24 posições no índice que avalia o empoderamento político das mulheres em cada nação. Motivo? Agora, 
temos menos mulheres com cadeiras no alto escalão do governo federal.
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e a
Morrendo para viver

Conta-se que, no tempo de Buda, uma jovem chamada 
Kisa Gotami sofrera uma série de tragédias. Primeiro foi seu 
marido que morreu, depois um outro familiar. Tudo que lhe 
restava era seu único fi lho. Logo ele também adoeceu e morreu. 
Lamentando-se de dor, ela tomou nos braços o corpo do fi lho 
morto e passou a carregá-lo por toda parte, pedindo ajuda. 
Deveria haver, em algum lugar, alguém ou algo, um remédio, 
uma poção que o trouxesse de volta à vida. Sua busca, no 
entanto, se mostrou infrutífera. Até que ela se achegou frente a 
Buda, que estava ensinando em um bosque. Aproximando-se, 
suplicou em pranto para que ele trouxesse seu fi lho de volta à 
vida. Buda, de imediato, concordou. Disse-lhe, contudo, que 
ela precisava lhe trazer um punhado de sementes de mostarda. 
Com um detalhe muito importante. Deveria obter as sementes de 
uma família onde ninguém tivesse morrido. Nem pai, nem mãe, 
nem esposo, nem fi lho ou amigo. A jovem voltou correndo para 
a vila. Na primeira casa que entrou e explicou a sua tragédia, 
logo recebeu as sementes. Quando se retirava, lembrou-se de 
perguntar se alguém morrera naquela casa. Sim, disseram eles. 
Foi no ano passado. Ela saiu a correr. Entrou na casa ao lado. E 
na outra. E outra mais. Em todas, alguma morte havia ocorrido. 
Era uma tia, um fi lho amado, uma fi lha recém-nascida. Um pai 
amoroso. Uma mãe carinhosa.  O que quer dizer que, depois de 
uma longa busca, ela não encontrou nenhum lar que não tivesse 
entrado em contato com a morte. Debruçando-se de dor, deu-se 
conta de que o que acontecera a ela e ao seu fi lho, acontece a 
todos. Todos os que nascem, morrem um dia. Então, carregou 
o corpo do fi lho morto até onde estava Buda e lá o enterrou. 
Depois, curvou-se diante de Buda e pediu que ele lhe ensinasse 
as coisas que lhe trouxessem sabedoria e refúgio, neste mundo 
onde se nasce e se morre. Os ensinamentos de Buda calaram 
profundamente em seu coração e ela iniciou a importante atitude 
de educar-se para a morte.

Na qualidade de pais, nos preocupamos bastante em 
educar os nossos fi lhos, desejando vê-los se tornarem cidadãos 
produtivos e honrados.  O nosso é o anseio de os ver progredir, 
alcançar êxito na vida, sucesso em suas carreiras profi ssionais. 
Tornarem-se pais e mães conscientes. Tudo muito louvável. Mas 
seria bastante oportuno que nos lembrássemos de os preparar, 
desde a infância, para a realidade da morte. Isto porque o 
encontro com a morte é certo. Informá-los a respeito do que ela 
signifi ca e afastar o terror de a enfrentar, acenando-lhes com a 
vida imortal é sinal de previdência e sabedoria.

É curioso notar que em nosso tempo cuidamos da educação 
para a vida e esquecemos de que vivemos para morrer. A morte é 
o nosso fi m inevitável e, no entanto, chegamos a ela sem o menor 
preparo. Quem primeiro cuidou da educação para a morte, em 
nosso tempo, demonstrando a necessidade do homem aprender 
a morrer, foi o mestre francês Allan Kardec. Por anos seguidos, 
ele falou a respeito com os Espíritos dos chamados mortos e, 
em agosto de 1865, lançou uma obra que descreve a situação 
dos Espíritos no plano espiritual. Chama-se O céu e o inferno - a 
Justiça Divina segundo o Espiritismo.

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
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Raquel Dodge defende que STF mantenha prisão após 2ª instância
Sábia decisão!

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu 
na quarta-feira (1), que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
mantenha a decisão de prisão após segunda instância. Caso 
a Corte decida rever o tema, segundo Dodge, a pena será a 
perda de credibilidade nas instituições. “Nossa agenda mais 
recente deve incluir a luta pelo fi m da impunidade. Para isto, é 
necessário defender no Supremo Tribunal Federal o início da 
execução da pena quando esgotado o duplo grau de jurisdição, 
com a condenação do réu pelo Tribunal intermediário”, disse 
a procuradora-geral. Dodge participou da abertura do 34º 
Encontro Nacional de Procuradores da República, promovido 
pela ANPR, em Porto de Galinhas (PE). Em outubro do ano 
passado, o STF determinou que é constitucional a execução 
da pena após segunda instância. Mas neste ano, os ministros 
Gilmar Mendes e Celso de Mello já indicaram que a Corte pode 
rever a decisão. A Advocacia-Geral da União encaminhou um 

parecer ao Supremo, em outubro, pedindo que o pleno reveja a 
decisão. A procuradora-geral disse, em seu discurso, que caso 
os ministros mudem a determinação, as instituições podem 
perder credibilidade. “O sistema de precedentes vinculantes 
adotado no Brasil exige que a decisão do Pleno do STF, que 
afi rmou a constitucionalidade da prisão após a segunda instância, 
seja respeitada, sob pena de reversão da credibilidade nas 
instituições, como capazes de fazer a entrega da prestação 
jurisdicional de modo seguro, coerente e célere”, declarou. 
Para a plateia de procuradores da República, Dodge disse 
que precisam continuar o trabalho contra a corrupção, “para 
que os esforços seguros feitos últimos anos permaneçam nos 
vindouros”. A procuradora-geral disse ainda que os corruptos 
são escravos da ganância e perpetuadores da desigualdade, 
porque desviam recursos dos mais necessitados e promovem 
a ideia de que estão acima da lei.

Relator da Lava Jato alerta para reações contra operação
Não podemos deixar!

Relator da Operação Lava Jato na segunda instância, 
o desembargador João Pedro Gebran, 52, fez um alerta a 
jornalistas de diversos países latino-americanos em relação 
a tentativas de reação contra a investigação. "Tanto os que 
souberam conduzir o processo quanto os que querem frustrar 
a Lava Jato aprenderam com a Operação Mãos Limpas, disse 
ele, na abertura da Colpin (Conferência Latino-americana de 
Jornalismo de Investigação), em Buenos Aires. "Corremos o risco 
de ter o mesmo desfecho, e não é um desfecho bonito. Pessoas 
investigadas se reorganizaram e reagiram às investigações”. 
Segundo ele, os quatro anos da operação frustraram "todas as 
pessoas que apostaram contra o sistema, que conseguiam se 
livrar no passado". Mas a reação institucional, avalia, é capaz 
de trazer retrocessos que "podem colocar a Lava Jato em 
xeque". Entre essas reações, Gebran elencou a tentativa de 
aprovar a lei de abuso de autoridade e a volta do entendimento 

de que um réu só pode ser preso quando não for mais possível 
recorrer de um processo. "Argumenta-se que a prisão apenas 
com trânsito em julgado benefi cia a pessoa hipossufi ciente. 
Mas os processos dessas não conseguem chegar ao STF, e 
isso ninguém fala", afi rmou. "Enquanto isso vigorou, nenhuma 
pessoa com condição de contratar advogados qualifi cados fi cou 
presa." O desembargador atribuiu o sucesso da Operação até 
aqui à postura vigilante da imprensa brasileira. "Há um dito de 
que quando se puxa uma pena vem a galinha inteira; na Lava 
Jato veio o galinheiro inteiro, em todas as regiões do Brasil 
– em breve talvez até no Nordeste." Gebran foi apresentado 
pelo jornalista Fernando Rodrigues, do site "Poder360", como 
"um juiz 'línea dura'". Após contestar em parte a descrição, o 
magistrado pediu desculpas aos jornalistas presentes por não 
poder comentar casos concretos que vá julgar e por falar em 
português -"meu espanhol é pra lá de sofrível".

Pezão reconhece que há corrupção na PM
Esse também faz parte da quadrilha

Após reagirem com veemência às declarações do ministro da 
Justiça, Torquato Jardim, sobre corrupção policial e conivência 
das autoridades públicas com o crime no Rio, políticos 
fl uminenses baixaram o tom de suas críticas na quinta-feira 
(2). Tanto o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) quanto 
o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), 
disseram que não acreditam que o ministro estivesse mentindo, 
mas cobraram dele provas que corroborem as acusações 
que fez. Em entrevista ao blogueiro do UOL Josias de Souza, 
Jardim disse que o sistema de segurança pública do Rio não é 
controlado por suas autoridades, mas sim por um acordo entre 
deputados estaduais e o crime organizado, e que comandantes 
da polícia "são sócios" do crime.Em reação às declarações, 

Pezão pedirá uma interpelação judicial contra o ministro, o 
que na prática signifi ca que ele terá que esclarecer, diante da 
Justiça, se confi rma o que disse ao blogueiro. Em entrevista 
à rádio "CBN", nesta quinta, Pezão disse: "Não acho que ele 
tenha mentido. Tenho profunda admiração por ele. Ele fala que 
isso [a acusação] se baseia na história da Polícia Militar. Não 
era uma afi rmação do governo, era uma coisa pessoal dele", 
minimizou. Em seguida, cobrou provas. "Mas não podemos 
viver de ilações e indícios, temos que esclarecer. Ele tem a 
Polícia Federal na mão, tem aparelhos de investigação com 
muito mais tecnologia do que o próprio Estado. Se ele tem 
essas informações, que apure. Queremos ver tudo esclarecido, 
a pratos limpos."

Servidores ameaçam parar contra medidas do governo
Continuem votando nos homes

Sindicatos de representação dos servidores públicos vão 
entrar na Justiça contra a medida provisória editada, que adia 
o reajuste salarial e eleva a contribuição previdenciária da 
categoria, segundo reportagem publicada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo. O reajuste negociado para 2018 foi postergado 
para 2019. Já a contribuição previdenciária subiu de 11% para 
14% para quem ganha acima de 5.000 reais. Para protestar 
contra as medidas, os funcionários públicos já começaram 
as paralisações. Esse é o caso dos auditores fi scais, que 
deram início a uma operação padrão em que todas as cargas 
e bagagens são revistadas nos aeroportos e aduanas. Com 

isso, atrasam as liberações. A categoria também suspendeu 
trabalhos em escritórios da Receita Federal, o que afeta 
fi scalizações e, consequentemente, a arrecadação de tributos. 
Para pressionar contra a MP, o funcionalismo público marcou 
ainda manifestações no dia 10 em diversas cidades do país. 
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que a 
Advocacia-Geral da União (AGU) vai defender a decisão do 
governo de congelar o reajuste dos servidores. “Para o ano 
que vem, não tem como, não cabe na conta do Orçamento. 
As categorias deveriam levar em consideração esses fatores, 
a situação do País, a quantidade de desempregados”, afi rmou.
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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

Contran determina nova regra para multas de 
trânsito

Uma nova regra está gerando polêmica. O motivo é que quem 
for multado e quiser identifi car o agente de trânsito que aplicou a 
penalidade poderá buscar essa informação na internet. Listas com 
os códigos e nomes dos agentes e autoridades de trânsito que 
atuam na fi scalização e são responsáveis por autuação de infrações 
deverão estar disponíveis na internet para pesquisa. A determinação 
está na Resolução 709 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
publicada na edição de segunda-feira (30) do Diário Ofi cial da União. 
A lista deve fi car disponível no portal de cada órgão que compõe o 
Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A resolução prevê também que 
sejam publicadas na internet cópias dos convênios de fi scalização de 
trânsito fi rmados pelos órgãos e entidades executivas de trânsito. De 
acordo com o Contran, o intuito das medidas é ampliar a transparência 
nos processos de infração de trânsito, bem como a garantir a ampla 
defesa. A resolução entra em vigor a partir da publicação no Diário 
Ofi cial. Regulamentação de multa a pessoa jurídica - Outra resolução 
publicada  regulamenta e unifi ca os procedimentos para que a multa 
seja aplicação a pessoa jurídica proprietária do veículo quando o 
condutor que cometeu a infração não for identifi cado. A Resolução 
710, que entra em vigor em 30 dias, regulamenta o parágrafo oitavo 
do Artigo 257 do Código Brasileiro de Trânsito e determina que a 
notifi cação da penalidade tenha registrada a identifi cação do órgão 
de trânsito que aplicou a penalidade, o nome da pessoa jurídica 
proprietária do veículo, descrição da penalidade e valor da multa, 
entre outras informações.

Trump pede pena de morte para atirador de 
Nova York

Quem será contra...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu pena de 

morte ao Sayfullo Saipov, atirador que matou oito pessoas na terça-
feira (31) em Nova York. "O terrorista estava feliz ao pedir a bandeira 
do EI para decorar seu quarto no hospital. Matou 8 e deixou 12 feridos 
graves. Deveria receber a pena de morte!", publicou Trump no Twitter 
na quinta-feira (2). O atirador compareceu na quarta (1º) ao tribunal 
federal em que recebeu as acusações formais pelo ataque. Ele foi 
baleado no estômago, e usava uma cadeira de rodas. De acordo 
com o procurador federal Joon Kim, as informações prestadas por 
Saipov podem render a ele uma condenação à morte. 

Huck e Alckmin aparecem empatados na corrida presidencial
Dever novela, né?

Uma pesquisa divulgada pelo Ibope na segunda (30) 
indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) estariam no 
segundo turno das eleições presidenciais de 2018. O petista 
aparece com 35% das intenções de voto, e o deputado, 
com 13%. Na sequência, Marina Silva (Rede) tem 8%. O 
Ibope incluiu entre as opções apresentadas ao eleitor o 
apresentador da TV Globo Luciano Huck, que tem sido 
cortejado por partidos de centro-direita para entrar na disputa. 
Ele foi citado por 5% dos entrevistados, mesmo percentual 
do governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB). O prefeito 
de São Paulo João Doria, que protagoniza disputa interna 
entre os tucanos pela candidatura presidencial, registra 
4%. Ciro Gomes (PDT) tem 3%. Declararam voto branco 
ou nulo 18% dos pesquisados e 5% não responderam ou 
disseram não saber quem escolheriam. Esses dados valem 
para um cenário estimulado, quando o entrevistador aponta 

os nomes que o pesquisado deve escolher. O instituto de 
pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 143 cidades do país, de 
16 a 22 de outubro, e a margem de erro é de dois pontos 
percentuais. O cenário apontado pelo Ibope é semelhante 
ao retratado pela última pesquisa Datafolha, divulgada em 1º 
de outubro, a diferença é que o instituto de pesquisa ligado à 
Folha de S.Paulo não incluiu Huck em suas sondagens. Caso 
Lula fi que de fora da disputa e a vaga petista seja ocupada 
por Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, Marina 
e Bolsonaro empatam. Tanto a ex-senadora e ex-ministra 
como o deputado registram 15% das intenções de voto. 
Huck aparece com 8%. Alckmin e Ciro também empatam, 
ambos com 7%. Doria registra 5%, e Haddad, 1%. As demais 
combinações com Lula no páreo (sem Doria e sem Huck, sem 
Alckmin e sem Huck) praticamente não mudam a preferência 
do eleitor. O ex-presidente continua líder isolado, oscilando 
entre 35% e 36%. Bolsonaro fi ca com 15%, e Marina, 11%.

Ministra cita escravidão e pede salário de R$ 61 mil ao governo
Não se salva ninguém nesse governo

A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, 
apresentou ao governo um pedido para acumular seu 
salário com o de desembargadora aposentada, o que lhe 
garantiria vencimento bruto de 61.400 reais. Segundo 
informações da coluna de Andreza Matais, do jornal Estado 
de S. Paulo, de quinta-feira, Luislinda reclama que devido 
ao teto constitucional só pode fi car com 33.700 reais do total 
de rendimentos, o que, para ela, “se assemelha ao trabalho 
escravo”. A ministra contesta, em ação de 207 páginas, a 
regra do abate-teto, pela qual nenhum servidor pode ganhar 

mais do que um ministro do Supremo. Por isso, seu salário 
de ministra é abatido em mais de 27.000 reais, caindo para 
pouco mais de 3.000 reais. O salário de desembargadora, de 
30.471,10 reais é preservado. A ministra diz que a situação 
“sem sombra de dúvidas, se assemelha ao trabalho escravo, 
o que também é rejeitado, peremptoriamente, pela legislação 
brasileira desde os idos de 1888 com a Lei da Abolição da 
Escravatura”. Procurada pelo jornal, a ministra fi liada ao PSDB 
informou, por nota, que não vai se pronunciar a respeito. Ela 
assumiu a pasta em fevereiro deste ano.

PMDB já busca alianças com petistas em 8 Estados
Só Jesus na causa!

Sem um candidato próprio à Presidência da República 
em 2018, o PMDB defi niu como prioridade nas eleições do 
próximo ano a manutenção do seu poder de fogo no Congresso 
Nacional. Para isso, o partido desistiu da ideia de barrar 
alianças regionais com petistas e liberou peemedebistas 
para se coligarem nos Estados com o PT, legenda com o 
qual rompeu no plano nacional desde o impeachment da 
presidente cassada Dilma Rousseff, em 2016. A aliança 
PT-PMDB deve ocorrer em ao menos oito Estados. O objetivo 
da sigla é se manter como dona das maiores bancadas na 
Câmara e no Senado na próxima legislatura (2019-2022). 
Presidente nacional do PMDB, o senador Romero Jucá 
(RR) disse ao Estadão/Broadcast que as alianças regionais 
podem ser feitas com qualquer legenda. "Não há nenhum 
tipo de proibição. Cada Estado tem uma realidade diferente", 
disse. O senador admitiu que membros do partido já estão 
conversando com integrantes do PT nos Estados e avaliou 
que não há "nenhum problema nisso". Segundo o dirigente, a 

questão será ofi cializada na reunião da executiva do partido, 
ainda sem data defi nida para ocorrer. Presidente do Senado 
e tesoureiro da sigla, Eunício Oliveira (CE) é um dos que 
devem se aliar a uma chapa petista para se reeleger. Ele 
já afi rmou que apoiará uma eventual candidatura de Luiz 
Inácio Lula da Silva no ano que vem e deve fechar aliança 
com o governador Camilo Santana (PT) no Ceará. “O PMDB 
é plural. Não tem essa história de não poder fazer aliança 
com A ou com B”, disse. PMDB e PT, negociam em Estados 
como, Ceará, Alagoas, Piauí, Sergipe, Tocantins, Paraná e 
Goiás. No Paraná, Jucá deu aval para o senador Roberto 
Requião (PMDB) negociar aliança com o PT. Pela negociação, 
Requião apoiaria o candidato petista ao governo do Estado. 
Em troca, teria apoio do partido de Lula para garantir sua 
reeleição ao Senado. "Vamos ter uma renovação brutal. 
Partidos como eleitorado fi delizado como o PT terão uma 
vantagem monumental", disse Requião.
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Projeto prevê que presos paguem por tornozeleiras 
eletrônicas

Enfi m uma boa!
A Assembleia Legislati va do Paraná (Alep) realizou na terça-feira, 31 de 

outubro, duas sessões plenárias, sendo uma ordinária e a outra, também ordinária, 
mas antecipada de quarta-feira (1º). Na segunda sessão plenária os deputados 
aprovaram em redação fi nal o projeto de lei nº 98/2017, que determina que 
presos que ti verem deferida contra si medida de monitoramento eletrônico 
arquem com as despesas pela cessão onerosa de tornozeleiras eletrônicas, bem 
como com as despesas de sua manutenção. De acordo com a proposta, de autoria 
dos deputados Marcio Pacheco (PPL) e Gilberto Ribeiro (PRB), os apenados 
que ti verem condições fi nanceiras de arcar com os custos de tornozeleiras, 
braceletes e chips subcutâneos, deverão fazê-lo. Com isso, o equipamento 
do Estado fi cará desti nado apenas a quem não tenha efeti vamente condições 
de custeá-lo. Segundo o texto, a medida visa desafogar o sistema prisional do 
Paraná, já que, devido à escassez de recursos do Estado, a disponibilização do 
monitoramento eletrônico para o cumprimento da pena de regime aberto, 
semiaberto e medidas cautelares restriti vas judiciais, fi ca comprometi da. A 
matéria ressalta que, neste momento de crise fi nanceira, há grande difi culdade 
de efeti vação da compra deste material para todos aqueles presos a que a lei 
determinou a “liberdade vigiada”, que, assim, permanecem aguardando a saída 
dos presídios.  O texto informa que o Departamento Penitenciário do Estado 
do Paraná (Depen-PR) gasta por mês com cada preso o valor aproximado de 
R$ 3.270,00, enquanto o monitoramento eletrônico custa em média R$ 300,00 
por mês para cada apenado. O texto ainda informa que no Paraná o número 
de presos monitorados eletronicamente é de cerca de 3,2 mil, sendo que, de 
acordo com a proposta, esse número poderia chegar a 6 mil apenados, caso as 
medidas previstas no projeto de lei já esti vessem em vigor.

Senado reti ra exigência de placa vermelha para Uber
Um projeto que gerou muita polêmica no Senado foi o que regulamenta 

serviços de transporte individual pagos, como Uber e Cabify.  Na terça-feira, dia 31 
de outubro, após aprovar o texto-base, o Senado reti rou a exigência de os carros 
terem de rodar com placa vermelha, a exemplo do que acontece com os táxis. 
Os senadores também aprovaram uma emenda que derrubou a obrigatoriedade 
de os carros serem registrados no nome dos motoristas. Com as mudanças, a 
proposta retornará para a Câmara, onde já foi analisada em abril. Quando um 
projeto é aprovado numa Casa, seja a Câmara ou o Senado, o texto é enviado 
para a outra revisar. Se a segunda Casa modifi car a redação, a proposta, então, 
retorna à Casa de origem para ser novamente analisada. Somente após a nova 
votação na Câmara, que ainda não tem data marcada, é que o projeto sobre os 
aplicati vos será enviado à sanção do presidente Michel Temer. 

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241
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1) Casa Alvenaria, dois dormitórios, 
Alameda Projetada 26, Acesso 
pela Rua dos Dominicanos R$ 
700,00 mensais 
2) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (seis casas 
disponíveis)
3) Casa de madeira, 2 dormitórios, 
Av. Brasil 2.254, R$ 380,00 
mensais 
4) Casa Alvenaria, 3 dormitórios, 
Rua Eugenio Bastiani 2071, R$ 
800,00 mensais 
5) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim 
Loureiro de Melo 45, Residencial 
Casavechia, R$ 500,00 mensais 
6) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 58, R$ 400,00 mensais
7) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Bruno Turra 45, Residencial 
Casavechia R$ 450,00 mensais 
8) Casa madeira, 3 dormitórios, 
Rua Leonidas Buy 354, centro R$ 
500,00 mensais  
9) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Santos Dumont 523, fundos 
R$ 450,00 mensais 
10) Casa Madeira, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 156, R$ 250,00 mensais 
11) Sala Comercial 220m², Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 
R$ 1.500,00 mensais 
12) Barracão com 600,00m², Rua 
Eugenio Bastiani 2027, centro R$ 
2.100,00 mensais 

1. Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00

2. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)
3. Terreno 200m² Rua Presbítero 
Joaquim Loureiro de Melo, 
Residencial Casavechia R$ 
60.000,00
4. Terreno 252m² Residencial 
Bela Casa, R$ 80.000,00
5. Terreno 1.200m², Rua Yani 
de Oliveira Munhoz esquina 
com Rua Dr Leônidas Buy, R$ 
600.000,00 
6. Casa Alvenaria, Acesso da Rua 
dos Dominicanos, R$ 240.000,00
7. Casa Alvenaria, Av Brasil, 
com a Rua 14 de Dezembro, R$- 
550.000.00
8. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00
9. Casa Alvenaria 127m², terreno 
420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
10. Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00
11. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goiás 
652, centro, R$ 110.000,00
12. Casa Alvenaria com sala 
comercial, 135 m² terreno 600 
m², Av. Eugenio Batiani 2020, R$ 
200.00,00
13. Casa Alvenaria, terreno 
267m², Rua 4, 108, Jardim Pedro 
G da Luz, R$ 130.000,00
14. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro 
Barbosa 308, R$ 120.000,00
15. Sitio área de 93.813m², 
Núcleo Chupador Lageadão, 
Cruzmaltina, R$ 950.000,00

LOCAÇÃO

VENDA

COSTELADA
FERRA BODE

Dia 10 
Sexta - feira       

IMÓVEL 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 Jardim Garcia: Consulte 
Valor.
- Casa Alvenaria Centro: 04 
quartos. Valor R$290.000,00.
-Casa Alvenaria Vale Verde: 02 
quartos. Valor R$120.000,00.
-Terreno 15x30 450m² Jardim Nova 
Faxinal. R$80.000,00.
- Terreno 222m² Jardim Los 
Angeles, Rua 31 de Março.
R$40.000,00.
-Terreno 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$480,00 mensal.
-Sala Comercial – Centro: com 
wc. Valor R$500,00 mensal.
-Sala Comercial – Centro: com 
wc. Valor R$580,00 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 RURAL

IMÓVEL CRUZMALTINA


