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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Pedido de Informação nº 078//2017 - Solicito informação ao senhor Prefeito Municipal, 
juntamente com a secretaria de saúde, que me informe e informe a população em regime 
de urgência, qual a real situação da farmácia básica municipal, porque estão faltando vários 
medicamentos? E qual a previsão de estar repondo esses medicamentos, pois a população 
necessita dos medicamentos. Qual resposta esta sendo dada aos pacientes que precisam 
e depende da farmácia básica municipal e não estão encontrando os medicamentos. 

C
O

N
T
A

T
O

F
o
n

e
: 

 

(4
2
) 

9
 9

9
6
1
-6

3
9
5



02E�içã� 617 - 13 �� n�����r� �� 2017

LINGUA DE FOGO
Quando um político fala que vai doar materiais 

esportivos, uniformes ou algo assim, na verdade ele 
está doando o que já é seu, pois é o dinheiro do povo 
que paga tudo. Cuidado com esse tipo de político 
demagogo. São por eles que o Brasil está assim. Dão 
ao povo o que é do povo e ainda se promovem em cima 
disso. Você é o responsável!

Professora nanica ta varrendo tudo, desde os 
novinhos até os veinhos, mais uma com a Jandira em 
erupção. Hhuuiii!

Ta chegando o fi m do ano e vai sair o pesquisa e 
o resultado do time dos pingaiadas, concorrendo Nego 
Pinga; Santista Pinga; Pingaiada e outros. Alguns já se 
foram, mas se ninguém mais viajar teremos o resultado 
no fi m do ano. É claro que como vai ser auditado por 
Pingaiadas e somos igual ao IBOPE, não garantimos 
nada. Mas se surgir uma cangiblina. Podemos conversa.

Na Terra da Uva, dizem tem uma morena 
sensacional, diz que vai virar manchete de jornal, por 
isso é que eu pergunto. Quem é essa morena Lídia! 
Merece música. Pra quem não sabe é Agepe!  

Quem será que não pagou a botina sorteada no 
rádio. Vamo pagar o luluzinho! Promessa é dívida!

Chora coração, lalau veiaquinho na gaiola feito 
gente na prisão... Essa é a música que o povo ta 
pedindo agora.

Na Terra da Madeira dizem que a chefa teve 
praticando UFC. Ela mesmo se entregou! 

Agora na Terra da Ave que Canta existe uma nova 
comédia, é da dona loira e os seus 20 maridos, mas só 
dá os irmãos na parada. Vixe!

Tem gente que achou que não ia dar em nada, deu 

e tem gente que pediu pra sair. Isso é só o começo, 
carcule se enquadrar todos os meliantes. Mas o MP ta 
cada vez funcionando melhor.

Na Terra do Café funcionária gostosinha táa 
cozinhando pra fora. É muito líndia. Se querer, é só 
assinar o contrato. To precisando de cozinheira, diz um 
malandro. 

A Língua as vezes atira numa cumadi, mas a outra 
se entrega. Fuja Loka, não vista a carapuça. Já disse, 
negue!

Veiaquinho quando quiser falar mal dos outros na 
imprensa, primeiro pague as contas. Huuiiii, essa doeu!

Na Terra do Boi dizem que dois valetinhos tão de 
caso. É as mandiocas se roçando. Credo!!!

Tem gente incompetente e competente. Em um 
reino distante teve um Faraó que governou por muitos 
anos e não fez nada, muito pego contrário, pagava autos 
salários aos seus subordinados, andava com uma corja 
de puxa sacos grudado, lá. Depois de longo e tenebroso 
inverno, nesse reino governado com incompetência, 
pois tudo se deteriorou, entrou um outro Faraó e esse 
em pouco tempo, conseguiu fazer mais do que o seu 
antecessor, em muito tempo. Há e ainda deixou dividas 
pra traz, tanto no público como no privado. Foi coroado, 
o Faraó Veiaquinho Incompetente. Na veia! 

Até o Cadeado foi pra Terra do Café. Tem gente da 
Terra do Tumati viajando muito! Quem será?

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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A Câmara de Faxinal aprovou o Projeto de Lei (PL) n° 059/2017, que dispõe sobre a realização periódica de 
exames preventivos oftalmológicos em alunos de primeira a quinta série do Ensino Fundamental da Rede Pública 
de Ensino. Se for detectada alguma doença ocular, a criança será encaminhada para o devido tratamento, podendo 
haver distribuição gratuita de óculos àqueles estudantes que pertencem a famílias que não têm condições de arcar 
com esse tipo de despesa. A propositura é de autoria da vereadora Marcela Carvalho Rodrigues (SD) e passou por 
segunda e última votação na 29ª sessão ordinária, que ocorreu no dia 6 de novembro.

 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 13/11 a 19/11

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

MARCILIO CEZAR VICENTE 
Faxinal

Durante a 29ª sessão ordinária o presidente da Casa de Leis, Marcilio Cezar Vicente (PSC) ingressou com a 
Indicação nº 064/2017. Com a proposição, ele solicita ao Executivo que, por meio do setor competente, viabilize 
obras de manutenção para a estrada rural localizada na região das Três Barras, no trecho de pedras irregulares. 
Ele menciona que, no local, há um desvio que está intransitável. 

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal

Com a Indicação nº 061/2017, o vereador solicita que o Executivo possibilite a manutenção das estradas 
rurais existentes nas proximidades do Sítio São Sebastião, na Campina dos Gomes e em toda aquela região. 
"A população necessita de estrada para escoar a safra e também para o transporte escolar", menciona.  Na 
mesma noite, o vereador apresentou o Requerimento nº 107/2017, pedindo que o Executivo notifi que a empresa 
responsável pelas obras feitas nas ruas 14 de Dezembroe Doutor Leônidas Buy. Conforme o vereador, é preciso 
consertar o asfalto, que foi danifi cado pelas chuvas. Ele ainda diz que é necessário aterrar as calçadas das 

referidas ruas para que as chuvas não causem danos futuros. No mesmo pedido, ele requer informações sobre a obra do 
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Zenilda Ribeiro. O vereador afi rma que, apesar de ter recebido placa de 
inauguração, este CMEI precisa passar por reforma para ter condições de atender à demanda para a qual foi construído. "Se a 
empresa foi notifi cada, solicito que o Executivo mande uma cópia da notifi cação à Câmara de Vereadores", frisou. Verbalmente, 
o vereador ainda solicitou informações sobre um possível encerramento de atividades do Centro de Formação de Crianças e 
Adolescentes (CEFCA). Conforme o parlamentar, atualmente, os estudantes vão à escola e, no contraturno, podem participar 
de programações diversas no CEFCA. Para ele, a fi nalização de atividades do CEFCA seria preocupante, pois, dessa maneira, 
crianças e adolescentes fi cariam na ociosidade, à mercê de vândalos. “Precisamos encontrar uma solução e não permitir que isso 
aconteça”, enfatizou.

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

PAULO JACARÉ
Grandes Rios

Aécio diz que sua decisão de destituir Tasso 
foi legítima

Está cheirando ainda mais mal!
O presidente licenciado do PSDB, senador Aécio Neves (MG), 

afi rmou na quinta-feira, 9, que a sua decisão de destituir Tasso 
Jereissati (CE) do comando interino da sigla foi absolutamente 
legítima, natural e necessária para garantir a isonomia da eleição 
da nova Executiva, marcada para o dia 9 de dezembro. Ele 
indicou para o cargo o ex-governador de São Paulo Alberto 
Goldman, que é o mais velho entre os vice-presidentes da sigla. 
"Nos meus quase 30 anos de militância no PSDB sempre agi 
pela unidade do partido, isso é incontestável, e sempre com 
enorme responsabilidade. A mesma responsabilidade que me fez 
indicar o senador Tasso Jereissati para cumprir adequadamente 
essa interinidade, como ele cumpriu, me fez, agora, nomear o 
ex-governador Alberto Goldman", defendeu Aécio a jornalistas. 
A decisão do senador mineiro ocorre um dia após Jereissati 
ofi cializar que vai disputar a presidência do PSDB. Segundo 
Aécio, a candidatura do cearense é legítima, mas, como há 
outro candidato na disputa, o governador Marconi Perillo (GO), 
é natural que seja garantida a isonomia na disputa. Além disso, 
ele afi rmou que quer o debate sobre a presidência do PSDB se 
dê em alto nível, porém sem tirar o foco das reformas estruturais 
defendidas pelo presidente Michel Temer. "É preciso discutir 
aquilo que interessa ao País. Me preocupa o PSDB sair da 
agenda ou da vanguarda das grandes reformas que precisam 
ocorrer para se limitar a uma disputa interna", declarou. Enquanto 
o grupo de Aécio defende a permanência da sigla na base do 
governo, o grupo de Jereissati quer o desembarque até o fi nal 
do ano. Em conversas reservadas, o presidente licenciado do 
PSDB avaliou que os parlamentares contrários ao governo 
Temer, os chamados cabeças pretas, também querem inviabilizar 
as reformas da atual gestão, como a da Previdência. Aécio 
reforçou que tomou a decisão com "absoluta serenidade" e 
que consultou vários setores do partido. "Temos dois grandes 
nomes disputando a presidência, e agora Goldman conduzirá 
esse pleito com a isenção necessária."

Alckmin rejeita presidência do PSDB e não 
concorda com saída de Tasso

A tucanada fi nalmente mostra o tamanho do bico
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), 

afi rmou na sexta-feira (10) que não há a necessidade de que 
ele assuma a presidência do PSDB para unir a sigla. A indicação 
foi feita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao 
sugerir que o aliado assuma posição central no partido. "Não 
há necessidade. O partido tem bons quadros. O que a gente 
precisa é fazer um processo de aproximações sucessivas, 
buscar a unidade partidária", afi rmou ele, após encontro na Casa 
das Garças, núcleo de pensamento econômico alinhado com 
os tucanos. A destituição do senador Tasso Jereissati (CE) da 
presidência interina do PSDB, feita pelo senador Aécio Neves 
(MG) provocou uma crise na sigla. Alckmin deixou claro sua 
contrariedade com o ato do mineiro. "Não fui consultado. Se 
fosse, não concordaria. Agora, nós temos que unir o partido", 
afi rmou ele. 

Requerimento nº115/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal juntamente com o órgão competente que 
tome providencias urgentes para desentupir e limpar o bueiro na Rua Ari Borba Carneiro esquina com a rua Ceara 
onde formou uma enorme cratera colocando em risco a vida de moradores e motoristas que passam por aquela 
rua, onde a qualquer momento pode acontecer uma tragédia naquele local. 

Requerimento nº116/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal juntamente com o órgão competente que 
tome as providencias necessárias para colocar tampas em todas as boca de lobo do município, pois estamos 
próximo ao fi nal do ano onde receberemos visitantes e essas tampas são de grande necessidade. 

De acordo com Marcela, com a execução do projeto, exames preventivos oftalmológicos deverão ser realizados a cada início 
de ano letivo. Se forem detectados problemas durante a triagem, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhará a criança para 
o acompanhamento médico, devendo haver resolubilidade rápida. Para a vereadora, o projeto é importante, pois o sucesso no 
tratamento é garantido para muitos casos em que as doenças oculares são tratadas precocemente.

Ainda na 29ªordinária, a vereadora apresentou a Indicação nº 062/2017. Com a medida, ela solicita que o Executivo viabilize 
obras de manutenção da ponte da estrada da Bufadeira da Fonte. No mesmo pedido, ela pede que o Executivo possibilite a 
aquisição de aparelhos para o setor de fi sioterapia. "Com a compra desses equipamentos, haverá maior quantidade e qualidade 
no atendimento prestado aos nossos pacientes ", afi rmou a vereadora.

Com nova lei, hospital  elimina folgas do feriado
Com a entrada em vigor da nova lei trabalhista no sábado 

(11), um hospital da zona sul da cidade de São Paulo decidiu 
cancelar as folgas e remuneração em dobro até então pagas 
para quem trabalhar durante o feriado. A mudança vai atingir 
exclusivamente os funcionários que cumprem a escala de um dia 
trabalhado para um dia de folga. Com cerca de 700 funcionários, a 
nova medida impacta uma boa parte dos funcionários do hospital 
Dom Alvarenga, que funciona no bairro do Ipiranga. A escala de 
um dia trabalhado para um dia de folga, a 12h x 36h, é adotada 
para os profi ssionais que atuam diretamente no atendimento 

aos pacientes. "Temos muitos funcionários também no modelo 
de seis dias trabalhados por um dia de descanso. Mas esses 
continuam contando com as folgas de feriado", afi rma Camila Tinti, 
do departamento jurídico do hospital. Nesta sexta-feira (10), um 
comunicado assinado pelos departamentos jurídico e de pessoal 
estava fi xado nas paredes do hospital. Nele, a direção destaca o 
artigo 70 e parágrafo quinto do artigo 73 da nova lei, explicando 
que "diante disso, a partir de 11 de novembro de 2017, o feriado 
trabalhado será considerado dia normal de trabalho, não dando 
mais direito a folga ou remuneração em dobro".

Farmácia Droga Star
99929-1041
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
quando foi abordado pelo ocupante de uma motocicleta, que o matou 
com tiro de revólver. Há informações que  após ter o cartão clonado, 
a  vítima sofreu um prejuízo de R$ 1,5 mil. A Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Assassino do Pereira do Bar foi preso pela Polícia Civil 
O Delegado Antônio Sílvio Cardoso, confi rmou que o Edivaldo 

Mussiau de Andrade, 31 anos, está preso em Faxinal. Ele tem, em 
seu desfavor, dois mandados de prisão, um por violência doméstica e 
acusação de abuso sexual, crimes que nega veementemente e outro 
pelo brutal assassinato que praticou no dia 05 de novembro, de 2017, 
em Nova Altamira, também conhecido como Faxinalzinho. Conforme já 
noticiado, foi assassinado o comerciante Vílson Félix Machado, mais 
conhecido como Pereira do Bar, de 47 anos, dono de um estabelecimento 
comercial no Bairro. A vítima apenas aconselhou Edivaldo que não 
agredisse sua ex-mulher, que está grávida, momento em que acusado, 
partiu para cima dele com uma faca de açougueiro e praticou o crime. 
Revoltados, moradores incendiaram uma motocicleta de Edivaldo e 
chamaram a Polícia. O rapaz fugiu e ao se apresentar na Delegacia de 
Faxinal, recebeu voz de prisão.

Dois veículos Gol furtados no mesmo dia 
Dois veículos, modelo Gol, foram furtados em Faxinal. O primeiro 

furto foi registrado no dia 08 de novembro, pela manhã, na Rua José 
Taborda Ribas, nº417. Um cidadão de 42 anos informou que por volta 
das 22 horas, do dia 7 de novembro, deixou estacionado na garagem 
de sua residência um Gol placas BZS-6958, de cor branca. No dia 
seguinte notou que o  veículo não estava mais no local e o portão da 
casa estava aberto. O segundo furto foi também registrado na manhã 
de 08 de novembro, no centro da cidade. A vítima, um homem de 35 
anos, contou que  deixou seu veículo VW/Gol placas GKM-7306 e de cor 
verde, estacionado e que ao retornar, percebeu que o carro não estava 
mais no local. A  equipe policial realizou patrulhamentos na região de 
Faxinal, em busca dos veículos, mas os carros não foram encontrados.

Acidente entre moto e carro
Em Borrazópolis, no dia 09 de novembro, às 17:30 horas, na Av. 

Brasil, a PM foi acionada para atender um acidente entre uma motocicleta 
Honda / CBX Twister, placa AVP 2559, da cor preta, e um Fiat Palio, 
placas APV 5098. Foram realizadas consultas dos veículos e proprietários 
onde todos se encontravam em situação regular. Não houve feridos.

Furto de motocicleta e tentativa de furto de agrotóxicos
A PM de Faxinal registrou um furto de motocicleta no dia 07 de 

novembro, terça-feira, e também uma tentativa de furto de agrotóxicos 
em uma propriedade rural. O primeiro furto foi constatado às 18 horas, 
na Rua Santos Dumont, no bairro Vila Velha. Um cidadão de 37 anos, 
relatou que ao chegar em sua residência, deixou a motocicleta Honda 
Cg 150 Fan, ano 2012, na cor cinza, com placa AVX- 8203, estacionada 
em frente a casa, com a chave na ignição e ao voltar de dentro da 
residência, percebeu que o veículo já não estava no local. Populares 
informaram que um indivíduo conhecido e residente no mesmo bairro, 
foi visto levando a moto. A polícia está investigando. - Ainda no dia 07 de 
novembro, às 22h00min, na Fazenda Solotécnica, o caseiro acionou a 
PM dizendo que ao se aproximar do barracão de agrotóxicos, visualizou 
cinco indivíduos, sem capuzes, que estavam tentando furtar venenos, 
porém ao perceberem que haviam sido vistos, saíram correndo tomando 
rumo ignorado. A vítima não visualizou se estavam armados ou se havia 
algum veículo por perto. Ao chegar no local, foi constado que o cadeado 
do barracão foi danifi cado, porém não foi levado nenhum produto.

Violação de domicílio e agressão  
Uma equipe da PM realizava patrulhamento, quando foi solicitada 

pelo COPOM informando que no local supracitado uma pessoa do 
sexo masculino havia entrado na residência da vítima e agredido o 
mesmo. No local a equipe conversou com a vítima, um homem de 52 
anos, o qual informou que estava na rua com um homem conhecido, 
quando a cunhada do mesmo a qual se encontrava em visível estado 
de embriaguez, chegou e começou a importuná-lo dizendo, quando eu 
era pequena você me assediava. Relatou ainda, que quando estava 
ligando para a Polícia, o homem rapidamente invadiu sua residência e 
começou a lhe agredir, e quando estava saindo jogou pedras em seu 
telhado vindo a danifi cá-lo. Diante dos fatos acima narrados, a vitima 

Presos moradores de assentamento
Após investigação realizada pela Delegacia de Grandes Rios, três 

moradores do Assentamento Egídio Bruneto foram presos acusados de 
roubo e tortura.   A Polícia de Grandes Rios, no dia 09 de novembro, quinta-
feira, cumpriu mandados de prisão contra três pessoas no assentamento 
Egídio Brunetto, que fi ca na zona rural do município de Rio Branco do 
Ivaí. Segundo informações, a ação foi resultado de um bom trabalho de 
investigação que vem sendo realizado pelo Delegado Ricardo Mendes, 
responsável pela Delegacia Regional de Grandes Rios e sua equipe. Os 
detidos são acusados de participação em roubos e até crime de tortura. 
Detalhes exatos dos delitos,  que são imputados contra os moradores 
do assentamento, não foram divulgados. Os detidos são: José Augusto 
Rabelo, sendo que em sua casa também foram apreendidos alguns 
celulares; Álisson Moreira Antunes, que foi levado para a delegacia 
com dois facões e vários celulares; e por fi m, o Alexandre Ferreira dos 
Santos. No endereço dele, foram apreendidas duas facas. Todos os 
acusados negaram participaram em crimes. O caso ainda continua sendo 
investigado e em breve, mais detalhes serão divulgados. 

Homem que chegou para visitar a mãe e foi preso
Em Rosário do Ivaí, a Polícia Civil, de Grandes Rios, equipe do 

delegado Ricardo Mendes, prendeu um homem de nome Andre Lino 
de Souza.  Consta que ele tinha, em seu desfavor, um mandado de 
prisão, mas estava foragido. Como chegaram, para os Investigadores, 
informações que ele estava a passeio na casa de sua mãe, uma equipe 
foi o local e conseguiu êxito em encontrar o acusado. Ele foi encaminhado 
para a Delegacia e fi cou a disposição da Polícia Judiciária. Andre Lino, 
disse ser inocente e que não cometeu crimes. O mandado de prisão foi 
expedido pela Juíza da Comarca de Grandes Rios.

Acidente com caminhão entre Mauá e ortigueira
Na manhã da sexta-feira, dia 10 de novembro, uma carreta carregada 

com areia, tombou  no km 317 da Rodovia BR 376, na Serra do Cadeado, 
que fi ca entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira. Segundo 
informações, trata-se de uma Scania  R-440, ano 2014, com placas 
AIP-7909 de Loanda-PR. Funcionários da Rodonorte informaram que 
não houve feridos graves, mas o condutor sofreu escoriações e foi 
levado para um Hospital de Apucarana. As causas exatas do acidente, 
não foram divulgadas.

Acidente envolvendo moto e carro
Na cidade de Faxinal, foi registrado acidente na manhã de terça-feira, 

dia 07 de novembro, de 2017. A batida envolveu uma motocicleta Honda/
CG 150 Titan EX, na cor vermelha, com placa AZW-6355, conduzida 
por Diego, funcionário do Escritório de Contabilidade Solução. Segundo 
informações, a batida foi com um Astra, na cor branca, que supostamente 
invadiu a preferencial da Rua São Paulo, vindo da Rua Claudemiro G. 
Moreira. Após o acidente, o veículo de passeio evadiu-se sem prestar 
socorro. Diego foi atendido SAMU e também pela Defesa Civil. Ao ser 
levado para o Hospital Municipal, fi cou constatado que os ferimentos 
eram leves. A Polícia tenta identifi car o carro. 

Acidente fatal entre Mauá e Faxinal 
Um acidente fatal foi registrado na manhã de quinta-feira, dia 09 de 

novembro, entre Faxinal e Mauá da Serra, mais  precisamente no km 
212 da Rodovia PR272. Segundo os patrulheiros, Belonci e Carneiro, do 
Posto Rodoviário do Porto Ubá, houve o capotamento de um  Corsa com 
placas DMX - 7577, de Mauá da Serra, conduzido por Vando de Moura, 
31 anos. No acidente, o condutor entrou em óbito e o passageiro, Willian 
Álisson Ribeiro, de 61 anos,  fi cou ferido. Equipes do SAMU de Faxinal e 
Defesa Civil, também estiveram no local. As causas do acidente e outros 
detalhes estão sendo apurados. Vando residia em Mauá da Serra e no 
momento do acidente, seguia sentido Faxinal. 

Ex-morador de Rio Branco assassinado em Curitiba 
A cidade de Rio Branco do Ivaí foi surpreendida com a notícia da 

morte de um ex-morador, de 39 anos, que foi morto a tiros no início da 
manhã d sexta-feira, 10 de novembro, na Rua Pedro Paulo Coraiola,  no 
bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Segundo o Portal Banda B, trata-se do 
construtor Wilson Ortiz dos Santos, que era evangélico, trabalhador e de 
boa índole. Segundo familiares e amigos. O que se sabe é que a vítima 
decidiu não trabalhar  para resolver um problema envolvendo a clonagem 
de seu cartão de crédito. Wilson se deslocava para a casa de um amigo 

informou à equipe que representaria criminalmente contra o autor, onde 
foi feito patrulhamento, a fi m de localizá-lo porém sem êxito, sendo a 
vitima orientada e elaborado o BOU.

Homem atira na cabeça na cidade de Grandes Rios 
Um cidadão de Grandes Rios, de nome Nelson Laveia, de 58 anos, 

foi internado em estado grave no início da noite de sexta-feira, dia 10 de 
novembro, de 2017, na Av. Brasil. Segundo informações apuradas pela 
Polícia Militar, o homem chegou em sua residência e começou a discutir 
com a sobrinha, que tem 23 anos, logo em seguida, entrou no quarto, 
pegou um revólver a disparou dois tiros, o primeiro contra a porta do 
quarto, sendo que a bala transfi xou e acertou em uma das paredes; já 
o segundo, foi contra a lateral da própria cabeça, mais precisamente na 
altura da fronte. Quando enfermeiros chegaram ao endereço, constataram 
que havia apenas um orifício de entrada do tiro e que o estado de saúde 
da vítima era grave. O mesmo foi conduzido até o Hospital e logo em 
seguida, transferido pelo SAMU (Serviço de Atendimento de Urgência e 
Emergência),  para o Hospital da Providência em Apucarana. Indagada, 
a sobrinha ainda informou que o tio possuía mais duas armas, as quais 
foram encontradas, uma pistola marca Taurus modelo PT 51 calibre 
6.35, sem munições e uma espingarda de fabricação artesanal cano 
duplo, sem número de série ou calibre defi nido. Ambas, juntamente com 
o revólver utilizado para os disparos, foram aprendidas e entregues a 
Polícia Civil, que adotou todas as providências cabíveis. Um familiar de 
Nelson relatou que ele é um cidadão de bem, muito querido, mas que 
um problema de ordem particular, pode ter desencadeado tal atitude, o 
que é lamentável, porque se trata de um trabalhador. A mesma pessoa 
pediu uma corrente de oração em prol da vítima. Vilmar, um amigo de 
Nelson, também disse que ele é um grande produtor de tomate e que 
estava chocado com o fato. "Quando a pessoa está bem, tem muitos 
amigos, mas quando acontece isso, as vezes alguém começa a divulgar 
informações inverídicas e maldosas, mas o Nelson não merece isso. É 
um grande companheiro e peço a Deus por ele", disse Vilmar.

Ladrões agiram na zona rural e no perímetro urbano 
 No domingo, dia 05 de novembro, no período da tarde, meliantes 

foram até o Bairro Café do Norte, no sítio do Valdir Rocha e sua esposa, 
da família Ricetto, e praticaram furto. No local existem duas casas, em 
duas propriedades, porém nenhum morador. A vítima deparou com as 
portas arrombadas. Do primeiro sítio foi subtraído, um botijão de gás, 
um porco de cor preta e havia sinais de pesca na represa. Do segundo 
sítio, foram levados um botijão de gás, diversas chaves, ferramentas e 
cinco galinhas. Ainda no dia 05 de novembro, acredita-se que o mesmo 
ladrão, também agiu no Bairro Vila Verde II, perímetro urbano, na casa do 
Paulo Cesar Izzo. Ele estava fora da residência, quando recebeu ligação 
de sua vizinha, que dizia que alguém estava batendo na porta com o 
intuito de arrombar. Ele voltou e deparou com um indivíduo alto, magro e 
com camiseta laranjada dentro de seu quintal tentando furtar seu botijão 
de gás. Que ao avistar a vítima, o autor pulou o muro e evadiu-se para 
uma plantação existente nos fundos. Na porta havia marcas de sapato, 
confi rmando que o meliante tentou arrombar o imóvel.

Professora passa mal após discutir com dois alunos 
No dia 09 de novembro, às 23 horas, na  Avenida Eugênio Bastiani,  

no Colégio Érico Veríssimo, a Polícia Militar foi acionada após  um 
desentendimento entre alunos e professora.  O Boletim de Ocorrências 
traz o seguinte relato: "A equipe foi acionada pela pedagoga do Colégio 
Érico Veríssimo, a qual relatou que estava ocorrendo uma discussão 
entre uma professora e dois alunos. Chegando ao local, nossa equipe de 
policiais fez contato com a  educadora,  a qual relatou que discutiu com os 
alunos porque os mesmos não obedeceram a suas ordens e começaram 
a debochar de sua pessoa. Foi possível notar que a professora estava 
nervosa e  se sentindo mal, a ponto de ser levada para sua residência 
para receber cuidados médicos", informou a PM. 

Acidente com jovens de Faxinal próximo a Ortigueira
Um acidente foi registrado na quarta-feira, dia 08 de novembro, 

próximo a cidade de Ortigueira, na Rodovia BR 376. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal, houve o capotamento de uma Blazer LTZ com placas 
BBF-7741 de Faxinal, que era ocupada pelo secretário de Esportes  e 
fi lho do Prefeito de Faxinal, Rafael Cantagalo e também pelo ex-vereador 
Fernandinho do Salão. Apesar dos danos materiais, não houve feridos. 
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Todas as segunda, terça e quarta-feira no Município de 
Rosário do Ivaí, como é de costume, a Educadora Física 
Beatriz Gomes Izaías da equipe do NASF (Núcleo de Atenção 
à Saúde da Família), promove atividades físicas ao grupo da 
terceira idade, com objetivo de oferecer mais qualidade vida 
aos idosos. Além do grupo da melhor idade, também podem 
participar a comunidade rosariense em geral. Especifi camente 
nas terças-feiras, a Educadora Física realiza caminhadas com o 
grupo da melhor idade. Esse trabalho realizado pela professora 
Beatriz, conta com o total apoio do prefeito Kuroda, que tem 
uma atenção especial voltada aos idosos.

NASF promove atividades a Terceira Idade 
em Rosário do Ivaí

A partir de agora, a comunidade faxinalense poderá 
acompanhar, via Internet, as reuniões do Legislativo Municipal. 
Isso porque foi inaugurada a Rádio Faxinal Web, um veículo 
online de comunicação que fará a transmissão ao vivo 
das reuniões da Câmara Municipal de Faxinal. No dia 6 de 
novembro, cidadãos já puderam ouvir, em tempo real, a 29ª 
sessão ordinária. A novidade é fruto de um projeto de lei 
de autoria da vereadora Marcela Carvalho Rodrigues (SD). 
A parlamentar comemora a implantação da propositura e 
considera que esta é uma maneira de utilizar a tecnologia a 
serviço da informação. A Rádio Faxinal Web pode ser acessada 
a partir de computadores, notebooks, tablets ou smartphones, 
apenas é necessário possuir acesso à Internet. As transmissões 
ocorrerão em tempo real, dando ao cidadão a oportunidade de 
acompanhar os trabalhos dos vereadores, mesmo quando não 
puder comparecer aos eventos do Legislativo. Na 29ª sessão, 
que inaugurou os trabalhos da Rádio Faxinal Web, a vereadora 
Marcela estendeu os cumprimentos a todos os cidadãos 
internautas que estavam ouvindo a reunião pela Internet. 
Para ela, esta é uma maneira de aproximar a comunidade do 
Legislativo e permitir que a população conheça o trabalho de 
cada parlamentar. As sessões ordinárias da Câmara Municipal 
de Faxinal ocorrem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. 
Para acompanhar a transmissão ao vivo das reuniões, é só 
acessar: www.radiofaxinalweb.com.br 

Inaugurada Rádio Faxinal Web
 A RFW irá transmitir ao vivo as sessões do 

Legislativo

AGENTES DE ENDEMIAS DE FAXINAL NÃO DÃO PAZ PARA O MOSQUITO DA DENGUE NO 
CEMITÉRIO

Com o objetivo de reduzir os focos e ou de eliminar possíveis criadouros e evitar um surto de doenças na cidade, os Agentes 
de Endemias da “Coordenadoria de Vigilância Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador (CVASST)”, realizaram uma completa 
vistoria no Cemitério Municipal Cristo Redentor nesta semana que antecedeu o feriado do dia 02 de novembro. Na ação 
desencadeada os Agentes inspecionaram o Cemitério, eliminaram possíveis materiais que podem acumular água, bem como 
deixaram potes que não podiam ser destruídos ou eliminados virados para baixo. Já na parte externa do cemitério, os agentes 
fi zeram um trabalho de orientação às pessoas que foram realizar visitas, com material informativo sobre os riscos que o mosquito 
pode trazer à população. Além do Cemitério o grupo de Agentes também visitou moradias e terrenos particulares do entorno do 
cemitério, orientando moradores sobre a conservação dos quintais, tendo em vista que cerca de 80% dos focos encontrados 
na cidade estão em pátios de residências. Em função do nível de infestação da cidade que chega a 3,5% é essencial que todos 
se mobilizem contra o mosquito Aedes Aegypti, principalmente, nesta época de verão quando a reprodução do mosquito é mais 
rápida. É importante destacar que Faxinal está alerta contra o mosquito da dengue e a Prefeitura está notifi cando os moradores 
de residência que apresenta focos do Aedes Aegypti ou que oferecem risco à disseminação do mosquito.  A penalidade para 
quem descumprir as orientações varia de advertência a multa, conforme a gravidade da situação, inclusive, do Código Penal 
(artigo 132) por “expor a risco a saúde de terceiros”. Ora, não custa lembrar a todos que a dengue é um dos principais problemas 
de saúde pública do mundo! O mosquito da dengue é também o principal responsável pela transmissão da febre amarela, da 
febre chikungunya e do zica vírus e a principal forma de combatê-lo é evitando o acúmulo de água parada em recipientes como 
copos, lixo, entulhos, pneus velho, tampinhas de garrafa, ralos, lajes, calhas, piscina, caixas de água sem tampa, vasilhas para 
animais ou vasos de plantas que fi cam expostos a proliferação do vetor. A prevenção é a única arma contra todas essas doenças.  
As medidas preventivas envolvem o nosso quintal e também os dos vizinhos. Isto é, uma tarefa de todos! Ser consciente com o 
seu lixo é uma ótima dica para turbinar a prevenção contra as doenças transmitidas pelo famigerado mosquito Aedes Aegypti. 
Sendo assim, adote essa ideia! EVITE MULTAS, FAÇA A LIMPEZA DOS SEUS TERRENOS. Caso os responsáveis não façam 
a sua parte a Prefeitura irá limpar o terreno e será cobrada multa e taxa de execução do serviço. “Viver numa cidade limpa e 
com mais qualidade de vida é o que todo mundo deseja”.

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.

 Tribunal de Contas alertou 65% das cidades por gastos com pessoal
CIDADES DA REGIÃO  -  Borrazópolis; Marumbi; Arapongas; Jandaia do Sul; Rio Bom; Jardim Alegre; 
Bom Sucesso; Lunardelli; São João do Ivaí; Ortigueira; Grandes Rios; Arapuã; Reserva; Ria Branco 

do Ivaí; Ivaiporã; Califórnia; Rosário do Ivaí; Cambira; Cândido de Abreu; Mandaguari; Manoel Ribas; 
Marilândia;  São Pedro do Ivaí; Nova Tebas; Cruzmaltina; Faxinal e Godoy Moreira

Dos 399 municípios do Paraná, 261 (65,4%) fecharam o mês de outubro sob 
alerta do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) por excesso de gastos com o 
pagamento de servidores. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/2000) estabelece (artigo 20, inciso III, alíneas “a” e “b”) o teto de 54% 
da receita corrente líquida (RCL) para os gastos com pessoal nos municípios. 
Atualmente, apenas 138 prefeituras paranaenses (34,6%) se enquadram nesse 
limite legal. A LRF determina que o Tribunal de Contas emita alerta quando o 
município ultrapassa o teto de 54% da receita e também nos casos em que há 
a extrapolação de 95% e de 90% daquele limite. Desde junho, os alertas do 
TCE-PR são enviados eletronicamente aos poderes, Executivo e Legislativo 

municipais, via e-mail, ao responsável legal e ao controlador interno. O objetivo da iniciativa, que substituiu os processos que 
eram julgados pelas Câmaras do Tribunal, é possibilitar a adoção de medidas corretivas com maior rapidez.  Levantamento da 
Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofi m) realizado na última quarta-feira, 1º de novembro, aponta 34 municípios (8,5% 
do total) na lista dos que passaram do teto de 54% da RCL em gasto com pessoal. Nesta lista estão prefeituras de grandes 
cidades paranaenses, como Foz do Iguaçu (56,45%), Campo Mourão (55,29%), Colombo (54,84%) e Fazenda Rio Grande 
(60,14). A situação mais grave é a do município de Jaguapitã, na região Norte, que comprometeu 62,12% de sua receita com 
pessoal. A lista das administrações que atingiram 95% do limite prudencial de 54% da RCL é formada por 78 municípios (19,6% 
do total). Mais detalhes no TCE .
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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 Ferra Bode, um orgulho de Faxinal, mais uma vez cumpre seu 
papel benefi cente, ajudando sempre a quem precisa de forma 
isenta e sem qualquer tipo de preconceito, religião e credo. A 
população de Faxinal, especialmente aqueles que receberam 

ajuda, agradecem a esses cidadãos que doam seu tempo para a 
caridade. Deus abençoe a cada um dos membros dessa que pra 

muitos é a melhor de Faxinal e Região. 
Parabéns!!!

Reginaldo Pavesi.de niver em Faxinal. Parabéns!!!

Gustavo Henrique, de níver em Rio Branco do Ivaí. Recebe os parabéns carinho-
sos, dos pais, prefeito Gerôncio e da primeira-dama Nilza. 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.

Os amigos Zé Raider e Carlos tomando umas no Bar 
da Rodoviária em Faxinal Joyce e Mainara no Posto Ducatti em Faxinal 

Os competentes radialistas da Rádio Novo Dia de 
Faxinal, a melhor da cidade. Meus amigos, Jorge 

Dhamer, o maior e melhor locutor de Faxinal e Nilton 
Bueno que segue pelo mesmo caminho. Parabéns 

pelo excelente trabalho, sempre pautado pela, 
competência, isenção e foco na verdade da notícia.

Gustavo Gomes Ribeiro  de niver em Faxinal. 
Parabéns!
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Tercilio Turini alerta: Paraná está sem 
plataforma de combate a incêndios

O Paraná está sem plataformas de combate a incêndios, 
colocando em risco a segurança da população e o trabalho 
do Corpo de Bombeiros. Em qualquer ocorrência de maior 
proporção, como aconteceu em Curiti ba na madrugada desta 
terça-feira, a situação torna-se bem mais grave: os bombeiros 
não têm como prestar socorro em prédios e outros lugares 
altos, a não ser entrando no local e enfrentando as chamas. 
O deputado estadual Tercilio Turini fez um alerta na sessão 
de hoje da Assembleia Legislati va, ressaltando o perigo 
para a população diante da falta de estrutura adequada 
para o Corpo de Bombeiros atuar em incêndios. Ele cobrou 
uma posição do governo do Estado: “Pelo que apuramos, o 
problema é de decisão políti ca. Há recursos previstos para 
compra de pelo menos duas plataformas e inclusive foi feita 
licitação para aquisição dos equipamentos”, destacou. Turini 
lembrou que desde 2013 vem chamando atenção sobre a 
necessidade de equipar os bombeiros com as plataformas. 
“Fiz um requerimento para o governo naquele ano, outro em 
2015 e mais um pedido de informações em 2016. Mas até agora 
não solucionaram o impasse”, disse. Segundo o deputado, 
uma licitação internacional de 2012 previa a compra de três 
plataformas, atendendo as corporações dos bombeiros de 
Curiti ba, Londrina e Maringá. O processo até agora não foi 
fi nalizado nem cancelado. “A Secretaria de Segurança tem R$ 
6 milhões no orçamento para essa desti nação, o que daria 
para comprar pelo menos duas plataformas”, ressaltou. Tercilio 
Turini defendeu que o Corpo de Bombeiros tenha plataformas 
de combate a incêndios nas principais cidades paranaenses, 
como Curiti ba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, 
Foz do Iguaçu e também no litoral. “São municípios e regiões 
que ti veram crescimento verti cal acelerado, com a construção 
de muitos edifí cios residenciais e comerciais. Correm grande 
perigo no caso de incêndio em andares altos”, enfati zou. Em 
Londrina, por exemplo, a últi ma fez que os bombeiros usaram 
a plataforma foi no incêndio do Cine Teatro Ouro Verde, em 
fevereiro de 2012. O equipamento quebrou naquela ocasião e 
não teve mais conserto. “Vou fazer mais uma cobrança e espero 
que o governo do Estado se sensibilize para a grave situação. 
Os paranaenses estão expostos e os bombeiros também. A 
corporação precisa de condições de trabalho para salvar vidas 
e inclusive não correr ainda mais riscos”, declarou.

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.

Rio Branco do Ivaí receberá novas moradias
Os municípios de Califórnia, Manoel Ribas e Rio Branco do Ivaí estão entre as cidades que serão 

benefi ciadas com mais de R$ 246 milhões para construir 3.331 moradias
O governo federal liberou uma cota com 3.331 novas casas populares a serem 

construídas no Paraná. Os projetos representam investimentos de mais R$ 246 
milhões para o setor de habitação popular e serão destinados a municípios que 
apresentaram projetos com o auxílio da Cohapar.  A liberação é resultado de 
uma série de agendas do governador Beto Richa no Ministério das Cidades e na 
Caixa Econômica Federal nas últimas semanas, em Brasília. Esta é a segunda 
etapa de seleção promovida pela União, que já havia contemplado o Paraná com 

1.352 unidades em sua primeira fase, com projetos orçados em R$ 98 milhões. Em ambos os casos, as obras serão executadas 
por construtoras que apresentaram as propostas em conjunto com os municípios. O governador Beto Richa já havia destacado a 
articulação entre os governos, estadual e federal, durante a entrega do maior conjunto habitacional da história da Cohapar, com 
2.089 casas e apartamentos em Cascavel, no fi m de setembro, com a presença do ministro das Cidades, Bruno Araújo. Além dos 
subsídios do programa federal, a construção dos novos empreendimentos contará com os incentivos do programa Morar Bem Paraná, 
que incluem a assessoria técnica da Cohapar e parcerias da Copel e Sanepar para a instalação dos sistemas de energia elétrica, 
água e esgoto. Com os aportes, as famílias benefi ciadas pagarão prestações que vão de R$ 80 até R$ 270 ao mês durante dez 
anos de fi nanciamento, o equivalente a cerca de 10% do valor do imóvel.  Os municípios da região selecionados nesta etapa foram 
Califórnia, Manoel Ribas e Rio Branco do Ivaí.

Palestra sobre a Prevenções em Rosário do Ivaí
Na terça-feira (31) a Secretaria Municipal de Saúde de Rosário do Ivaí, com o 

total apoio do prefeito Kuroda, nas dependências do CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social), promoveu uma importante palestra de conscientização para as 
mulheres rosarienses, ministrada pela Dra. Larissa Argolo, com o tema Prevenção 
do Câncer de mama e de Colo de útero em prol do Outubro Rosa. Na oportunidade, 
esteve presente uma equipe de profi ssionais da saúde, composta por psicólogas, 
enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem e agentes de saúde. Também 
se fi zeram presentes, a secretária da Saúde, Silmara; a secretária de Assistência 
Social,Adrieli; e a Dra. Mayara Kuroda representando a primeira-dama Iara Kuroda.

Detran do Paraná alerta para golpes em redes sociais
O Detran do Paraná alerta para golpes que oferecem facilidades em regularizar ou 

conquistar a Carteira Nacional de Habilitação. Anúncios em redes sociais prometem 
retirar pontuação, eliminar processos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, 
além da venda do documento pela internet. O golpe é para burlar etapas do procedimento 
administrativo do Detran, pedindo dinheiro antecipado para a realização dos supostos 
serviços. Os estelionatários usam até nomes e fotos de servidores do órgão na tentativa 
de ganhar a credibilidade das vítimas. Além de perder dinheiro com facilidades que 
não existem, quem cai no golpe é usado para obtenção de empréstimos e compras 
de bens. Os golpistas pedem o envio de números de documentos, assinaturas e até 
as digitais do candidato. Ao fornecer essas informações, o usuário dá margem para 

outros golpes, além do aplicado para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Qualquer denúncia envolvendo comercialização 
de CNH, ou de facilidades ilegais em processos da autarquia, pode ser feita através da ouvidoria do Detran. O serviço está disponível 
no site www.detran.pr.gov.br e o órgão encaminha todas as denúncias recebidas às autoridades competentes. Também é possível 
denunciar diretamente à Polícia Civil do Paraná.

Nova Associação de Municípios elege primeiro presidente
Para quem duvidava, agora não existe mais dúvidas, a nova associação de 

municípios do Paraná, foi sacramentada na região Vale do Ivaí. Chamada de Central 
dos Municípios ou  Associação de Municípios Central do Paraná, a entidade foi formada 
com mais de 10 prefeitos da AMUVI (Associação dos Município do Vale do Ivaí), que até 
então era formada por 26 cidades da região. O seu primeiro presidente, foi escolhido 
em Lidianópolis e  por aclamação, será o Fábio Hidek Miura, do PSC, de São João 
do Ivaí. Os demais membros da diretora ainda serão escolhidos. A eleição aconteceu 
com a presença dos prefeitos: José Gonçalves, de Godoy Moreira; Deodato Matias, 
de Arapuã; Augusto Cicatto, de Ariranha do Ivaí; Luciana Bueno, de Cruzmaltina; José 

Roberto Furlan, de Jardim Alegre; Adauto Mandu, de Lidianópolis; Miguel Amaral, de Ivaiporã; Reinaldo Grola, de Lunardelli e o eleito, 
Fábio Hidek, de São João do Ivaí. Todos adotaram o discurso que a entidade não nasceu para dividir e sim para somar, porque será 
mais uma forte associação, que vai propor reuniões conjuntas com a AMUVI, que é presidida pelo prefeito Beto Preto, de Apucarana 
e ainda com a AMOCENTRO, na região de Pitanga. Vale ressaltar que em recente reunião, os prefeitos que continuam  na AMUVI, 
decidiram colocar uma pedra em cima do assunto. "Se é uma decisão deles em criar a Central dos Municípios,  não se discute mais. 
Vamos continuar com a nossa associação e seguiremos nosso caminho", disse o prefeito Adhemar Rejani, de Marumbi. 

No dia 04 de novembro, 2017, reuniram-se com o 
Bispo de Ponta Grossa, o Padre Mário, o vereador Walter 
e algumas famílias do Acampamento Maila Sabrina,  
da Fazenda Brasileira entre Ortigueira e Faxinal, para 
discutir sobre a importância da permanência das famílias 
no Acampamento. Na oportunidade o vereador Walter 
entregou um dossiê ao Bispo, que também foi entregue 
em mãos ao governador Beto Richa, na segunda-feira, 
dia 06 de novembro, para ressaltar a importância da 
comunidade agrícola que se formou na região, para 
desenvolvimento da economia de Ortigueira e Faxinal. 

Famílias acampadas na Brasileira 
entregam dossiê 
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e a
Momento de defi nição

A Espiritualidade Superior noticia que a Terra se 
encontra em fase de transição. Em breve, ela terá alterada a 
sua destinação de educandário cósmico. Por ora, funciona 
como um mundo de provas e expiações. Nela estagiam 
Espíritos intelectualmente evoluídos, mas com marcantes 
problemas morais. Ainda viciosos e cheios de paixões, 
necessitam de experiências dolorosas para despertar a 
própria sensibilidade. Contudo, em breve, a Terra passará 
a mundo de regeneração e paz. 

Há longa data essa modifi cação vem sendo preparada 
pela ordem cósmica. Houve signifi cativa aceleração do 
progresso material, tecnológico e científi co. Ideais de 
liberdade, igualdade e fraternidade se disseminaram pelo 
planeta. No plano das ideias, tudo se encontra preparado. 
Resta que a conduta e o sentimento dos seres humanos 
se ajustem a esses propósitos superiores. Que cessem os 
escândalos protagonizados pelo egoísmo e pelo orgulho. 
Que terminem as guerras públicas e privadas. Que se 
extinga a animosidade, a difamação, a deslealdade. É 
preciso que os costumes se purifi quem e aprimorem. 
Que o trabalho honesto surja como uma bênção. Que a 
instrução seja viabilizada para todos e por todos estimada 
e aproveitada.

Nesse processo de transformação, surgem variadas 
crises. Há quem persista no apego a velhos vícios, 
como a preguiça e a desonestidade. Ante tal embate de 
valores, é necessário posicionar-se. Para merecer viver 
em clima regenerador e pacífi co impõe-se amar a paz 
e se regenerar, pelo abandono de antigas tendências. 
Cruéis, preguiçosos, desonestos e indiferentes à dor do 
semelhante não terão afi nidade com esse novo contexto 
social. Criaturas endurecidas necessitam ser trabalhadas 
por dores profundas, a fi m de terem despertadas suas 
sensibilidades. Em um mundo mais ameno, não encontram 
recursos de evolução. Consequentemente, seus próximos 
renascimentos ocorrerão em outros planetas, mais 
primitivos. Justamente por isso, vive-se na Terra um 
momento de profundas defi nições. Cada homem deve 
decidir o que deseja para si, em termos de roteiro de 
evolução. O espetáculo da desonestidade alheia não serve 
de desculpa para conduta semelhante. É preciso optar entre 
dignidade e indignidade. É passado o tempo das indecisões. 
Impõe-se defi nir o próprio padrão de conduta, no contexto de 
um mundo em rápido processo de modifi cação. Conforme a 
decisão, o destino estará traçado. Trata-se do livre-arbítrio 
a moldar o futuro, em todas as suas perspectivas. Pense 
nisso.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

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

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

coluna
spÍrit

Paraná projeta investimentos de mais de 8 bilhões 
para 2018

O Governo do Paraná projeta investir R$ 8,4 bilhões em 
2018, informou o governador Beto Richa na quinta-feira, 09 de 
novembro, ao participar do evento da Associação dos Dirigentes 
de Vendas do Brasil/Paraná (ADVB-PR), em Curitiba. O valor é 
8% maior do que o previsto no orçamento de 2017. “Já posso 
assegurar que o Estado vai continuar elevando consistentemente 
os aportes em infraestrutura, como já estamos fazendo na malha 
rodoviária estadual e no Porto de Paranaguá. Com as contas 
equilibradas o governo está mais capacitado para apoiar o setor 
produtivo e investir em transporte e logística”, disse Richa. Em 
2017, o investimento total, somadas todas as áreas, chegará a 
R$ 7,8 bilhões. A projeção para 2018 inclui os aportes da Copel 
e da Sanepar. O projeto orçamentário para o ano que vem está 
em tramitação na Assembleia Legislativa. O tradicional evento 
de premiação da ADVB-PR reuniu quase 100 pessoas. O 
empresário Everton Muffato, da maior rede de supermercados 
do Paraná, foi homenageado como Personalidade de Vendas. 
Leandro Lorca, do grupo Madero, é Personalidade de Marketing. 
“Esses profi ssionais geram empregos e renda e são bons 
exemplos para outros investidores. Representam marcas 
genuinamente paranaenses”, destacou Richa. No evento foi 
entregue também o Prêmio Zilda Arns de Responsabilidade 
Social ao Lar Doutor Leocádio José Correia. A premiação tem 

por objetivo reconhecer iniciativas que fazem bem à sociedade. 
O prêmio foi entregue por Heloisa Arns, fi lha de Zilda Arns, à 
diretora da instituição, Regina Perna. O presidente da ADVB-PR, 
Eduardo Jaime Martins, disse que a boa parceria com o Governo 
do Estado, por meio da Fomento Paraná – instituição fi nanceira 
de desenvolvimento do governo estadual – é fundamental para 
estimular novos investimentos. Ele ressaltou que a ADVB está 
muito otimista, referindo-se a um cenário de crescimento dos 
negócios no Paraná. “As palavras crise e recessão não existem 
mais. E essa informação de aumento em 8% nos investimentos 
do Estado resultará em empregos, renda e divisas para sair 
desse cenário pelo qual passa o Brasil”, destacou Martins. O 
Paraná, afi rmou o governador, saiu da crise antes do Brasil, 
conforme atestam vários índices econômicos divulgados por 
institutos nacionais. Ele também destacou que o governo 
estadual fez a sua parte com o ajuste fi scal adotado em 2014 e 
com o programa de incentivos, Paraná Competitivo, que permitiu 
um histórico ciclo de industrialização desde 2011. “Os mais 
de R$ 40 bilhões aqui investidos nestes sete anos tornaram o 
Paraná a terceira maior economia de transformação do País, 
o segundo polo automotivo nacional e segunda indústria de 
alimentos”, disse Richa.

Fundo eleitoral tira R$ 70 milhões de verbas para saúde
Já tão matando o povo mesmo! Devem ser julgados por assassinato!

O fundo eleitoral de R$ 1,75 bilhão aprovado pelo 
Congresso Nacional em outubro para custear campanhas 
com dinheiro público vai reduzir a aplicação de verbas na 
saúde, diferentemente do que os parlamentares prometeram 
quando propuseram o novo gasto. O modelo passou como uma 
alternativa à proibição das doações eleitorais por empresas. 
A destinação de parte das emendas parlamentares ao Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pode retirar, 
em cálculos conservadores, R$ 70,3 milhões originalmente 
destinados a despesas com saúde, segundo levantamento 
feito pelo Estado. O valor não foi considerado na manifestação 
da Advocacia-Geral da União (AGU) assinada pelo presidente 
Michel Temer e enviada ao Supremo Tribunal Federal na quinta-
feira, em uma ação que questiona o fundo. No documento, o 
órgão afi rma que investimentos do governo em áreas sociais, 
como a saúde, não serão prejudicados. Com a verba destinada 
para as eleições, o orçamento de 2018 do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS) perderá verbas que haviam sido previstas, no 
mês passado, por senadores e deputados de pelo menos três 
Estados: Ceará, Paraíba e Santa Catarina. O corte na saúde 
pode aumentar, a depender de como os parlamentares dos 
demais Estados vão decidir sacrifi car suas emendas para dar a 
contribuição obrigatória às campanhas. A defi nição será feita nas 
próximas semanas na Comissão Mista de Orçamento (CMO). 
O fundo eleitoral será composto de R$ 1,3 bilhão em emendas 
coletivas impositivas somados aos R$ 450 milhões advindos do 
fi m da compensação fi scal para TVs na exibição de propaganda 
partidária. Dessa forma, cada uma das 27 bancadas estaduais 
vai retirar R$ 48,7 milhões do valor originalmente destinado 
em emendas ao Orçamento que haviam sido assinadas por 
deputados e senadores e cuja execução pelo governo era 
obrigatória. Antes da lei, cada uma delas dispunha de um total 
de R$ 162,4 milhões. Agora, 30% desse será destinado às 
campanhas eleitorais.

O trio improvável que pode se unir para conquistar a 
Presidência em 2018

O apresentador Luciano Huck está sondando Joaquim 
Barbosa para compor uma possível candidatura à Presidência 
da República, segundo a colunista da Folha e BandNews FM, 
Mônica Bergamo. O ex-presidente do STF, por sua vez, declara 
não estar interessado em pleitear cargos no Executivo, de acordo 
com a jornalista. O apresentador não se resigna e já estaria 
pensando em um plano B com Barbosa como ministro. Mas 
parece que não é só em Barbosa que Huck está mirando. No 
domingo (5), a coluna Radar da revista Veja cantou uma bola 
inesperada, Marina Silva seria a vice dos sonhos de Huck. A 
ex-senadora já foi candidata a vice, antes da tragédia envolvendo 
Eduardo Campos, ela era a vice da chapa presidencial do PSB 
em 2014. Para a próxima campanha eleitoral, Marina estuda 
ser cabeça de chapa e também estaria sondando Barbosa para 
a vice-presidência. Em junho, os dois se encontraram para 

conversar sobre o delicado momento do Brasil, conforme a 
ex-senadora afi rmou em entrevista ao HuffPost Brasil. Fontes 
da Rede, no entanto, afi rmaram que o encontro entre Marina 
e Barbosa visava à formação de uma chapa conjunta para 
disputar as eleições. Diante de todas essas aproximações, é 
possível pensar em uma coalizão desse trio improvável para vir 
com força em 2018 e desbancar Lula e Bolsonaro, consolidados 
nos primeiros lugares das pesquisas? Na última pesquisa do 
Ibope, sem Lula, Marina e Jair Bolsonaro fi cam empatados com 
15% cada e Huck vem na terceira posição, com 8%. Juntos, 
Huck e Marina poderiam desbancar Bolsonaro. Com Lula na 
jogada, uma vitória seria mais difícil, se as eleições fossem 
hoje. Isso porque Marina e Huck conseguiriam apenas 13% 
dos votos, empatando com Bolsonaro e fi cando mais de 20 
pontos percentuais abaixo do ex-presidente.
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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

Economist chama Bolsonaro de demagogo e 
garoto travesso

O deputado Jair Bolsonaro poderia ser o Donald Trump brasileiro? 
Para a revista britânica The Economist, não. A revista trata Bolsonaro 
como um radical e diz que ele é um demagogo de direita, mas 
descarta a possibilidade de que ele ganhe as eleições do ano que 
vem. Não só ele tem uma retórica ainda mais indecorosa que a do 
presidente norte-americano, como os resultados das pesquisas 
eleitorais, que mostram Bolsonaro em segundo lugar, a essa 
altura do campeonato, são pouco confi áveis, segundo a revista. A 
Economist mostra que o deputado tem apelo e uma militância fi el, 
embora conte com o apoio de cerca de 1/8 da população nacional, 
enquanto Lula é apoiado por cerca de 1/3. Se o ex-presidente for 
impedido de concorrer nas eleições, a situação fi ca ainda mais difícil 
para Bolsonaro, diz a revista, já que sua rejeição é alta. Além disso, 
com a melhora na economia, os brasileiros difi cilmente vão apoiar 
uma candidatura tão radical. Além disso, o sistema de dois turnos 
de votação costuma esvaziar os candidatos mais extremistas, de 
acordo com a Economist. Esse crescimento precoce, no entanto, 
serve de aviso para o centro: é preciso provar que os moderados 
estão mais preparados que os extremistas para reparar os danos 
causados pelos políticos, conclui a análise. Na versão impressa, o 
título da análise era “Ele não é o Messias, é só um garoto travesso”, 
uma referência ao grupo britânico de humor Monty Python.

Aécio Neves destitui Tasso Jereissati da 
presidência do PSDB

O ladrãozinho de Minas é forte!
Pressionado por ministros tucanos, o senador Aécio Neves 

(MG) destituiu o senador Tasso Jereissati (CE) da presidência 
interina do PSDB na quinta-feira (9). Depois de conversar com 
tucanos governistas, Aécio foi pessoalmente ao gabinete de Tasso 
comunicar sua decisão. Aécio argumentou que queria isonomia na 
disputa pela presidência do PSDB. Tasso disputa o cargo com o 
governador de Goiás, Marconi Perillo. Tasso assumiu interinamente 
o comando do partido em maio, após Aécio se licenciar do cargo 
por ter sido gravado pedindo R$ 2 milhões ao empresário e delator 
Joesley Batista. 

Bolsonaro lança sua versão de carta aos brasileiros
Salvador da pátria? Só Jesus na causa!

O deputado federal e pré-candidato à Presidência da 
República Jair Bolsonaro (PSC-RJ) redigiu uma carta aos 
brasileiros" enviada na quarta-feira (8) ao site O Antagonista. 
Nela, o parlamentar admite que tem se encontrado com 
especialistas para aprender sobre a economia do Brasil e do 
mundo. "Já contamos com um sólido grupo, composto por 
professores de algumas das melhores universidades do Brasil 
e da Europa", conta. O documento é inspirado na Carta aos 
Brasileiros" lançada por Luiz Inácio Lula em 2002, em sua 
quarta tentativa de concorrer à Presidência da República. A 
carta buscava acalmar o mercado fi nanceiro e inaugurou a 
fase Lula light, tornando o candidato mais palatável para o 
eleitorado. Uma das maiores críticas à pretensão de Bolsonaro 
pela Presidência tem sido a falta de uma agenda econômica 
clara para um possível governo. Um dos membros desse time 
de conselheiros de Bolsonaro é o economista e pesquisador 
do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) Adolfo 
Sachsida. Em postagem no Facebook, Sachsida afi rma que 
os dois conversam constantemente e concordam sobre a 

importância de se adotar uma direção liberal na economia 
nos moldes de Ronald Reagan e Margareth Thatcher, em 
referência ao presidente republicano dos Estados Unidos da 
década de 80 e à dama de ferro do Reino Unido nos anos 
90. Bolsonaro faz questão de destacar que nenhum membro 
de sua equipe defende ideias heterodoxas ou apreço por 
regimes totalitários. Garante, ainda, que todas as propostas 
serão pautadas pelo respeito aos contratos, respeito às 
leis e pelo total respeito à Constituição Brasileira. Com 
esse esclarecimento, o deputado tenta afastar a pecha de 
extremista que recebe, tanto da direita quanto da esquerda, 
por alguns posicionamentos como o apoio à intervenção militar 
e declarações polêmicas sobre estupro, tortura e homofobia. 
Bolsonaro também busca se livrar do rótulo de inexperiente e 
despreparado. Cita, por diversas vezes na carta, que está se 
profi ssionalizando. "Pedimos um pouco mais de paciência a 
todos, para que tudo seja feito de forma profi ssional, séria e 
ética. Como sempre será feito". Seria esse o ponto de virada 
da imagem de Bolsonaro?

Em convenção Tasso diz que Aécio quer deixar tudo como está
O ladrãozinho das malas de Minas é forte

Um dia após ser destituído da presidência interina do 
PSDB por Aécio Neves (MG), o senador Tasso Jereissati 
(CE)reforçou, na sexta-feira, 10, a campanha por mudanças 
profundas no partido. "Ele (Aécio) não nos quer conduzindo 
esse processo e está fazendo o possível no intuito de colocar 
candidatos que defendem a linha dele de deixar como tudo 
como está", declarou o cearense, durante a convenção 
estadual da sigla em Fortaleza. Tasso voltou a falar em 
diferentes tipos de tucanos e do momento de desafi o para 
separar o joio do trigo. Defensor do desembarque imediato do 
PSDB do governo Temer e da entrega dos cargos de ministros. 
Aécio o destituiu do cargo de interino sob o argumento da 
exigência de isonomia às vésperas da convenção nacional 
que vai escolher o novo presidente, em 9 de dezembro. 
"Existe o PSDB nosso, que teve uma grande revolução aqui 
no Ceará, o PSDB de Mário Covas e Fernando Henrique, 

que acabaram com a infl ação e mudaram o Brasil, e existe o 
PSDB do momento, que ao longo dos anos perdeu o rumo”. 
Questionado sobre a possibilidade de ter Geraldo Alckmin 
como concorrente, Tasso apenas afi rmou que apoiaria a 
candidatura do colega paulista. Alckmin saiu em defesa de 
Tasso na quinta-feira (09), acusando Aécio de ter tomado 
uma decisão irresponsável ao destituí-lo. O senador cearense 
ainda negou a possibilidade de se candidatar ao governo do 
Estado do Ceará, que já comandou três vezes. Uma eventual 
candidatura à Presidência da República, como sondam 
tucanos aecistas, não foi comentada. Por telefone, FHC 
teria demonstrado perplexidade com destituição de Tasso. 
A convenção foi encerrada com a eleição do ex-deputado 
estadual Francenir Guedes como presidente estadual do 
partido no Ceará.

Meirelles adia para 2018 candidatura à Presidência
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afi rmou na 

sexta-feira (10) que a decisão sobre uma possível candidatura 
à Presidência da República vai fi car para março de 2018."No 
próximo ano vai haver o momento juridicamente e politicamente 
adequado para se tomar uma decisão. Todos deverão tomar 
a decisão se irão se candidatar a um cargo eletivo ou não, 
seja deputado estadual, federal, governador, senador ou 
Presidente da República. Neste momento todos tomarão a 
decisão, inclusive eu".A declaração foi feita em entrevista 
coletiva em Porto Alegre, onde o ministro cumpriu agendas 
com empresários.Meirelles desmentiu ter assumido que era 
presidenciável durante entrevista à imprensa em novembro. 

Ele disse que lhe perguntaram se ele tinha conhecimento 
de que muitas pessoas o consideravam presidenciável."De 
fato muitas pessoas têm uma expectativa. Eu não tenho 
nenhuma decisão a esse respeito no sentido de que estou 
totalmente dedicado ao Ministério da Fazenda".O ministro 
voltou a reiterar a importância da aprovação da reforma 
da Previdência, que daria sustentabilidade ao crescimento 
da economia brasileira.Segundo cálculos do Ministério da 
Fazenda, com a aprovação da reforma, o Brasil poderia 
crescer em média 3,7% ao ano nos próximos três anos. 
Do contrário, a média seria de 2,3%. Meirelles disse estar 
confi ante na aprovação do texto ainda neste ano.
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Fundo eleitoral ti ra R$ 70 milhões de verbas para saúde
Já tão matando o povo mesmo! Devem ser julgados por assassinato!

O fundo eleitoral de R$ 1,75 bilhão aprovado pelo Congresso Nacional em 
outubro para custear campanhas com dinheiro público vai reduzir a aplicação de 
verbas na saúde, diferentemente do que os parlamentares prometeram quando 
propuseram o novo gasto. O modelo passou como uma alternati va à proibição das 
doações eleitorais por empresas. A desti nação de parte das emendas parlamentares 
ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pode reti rar, em 
cálculos conservadores, R$ 70,3 milhões originalmente desti nados a despesas 
com saúde, segundo levantamento feito pelo Estado. O valor não foi considerado 
na manifestação da Advocacia-Geral da União (AGU) assinada pelo presidente 
Michel Temer e enviada ao Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, em uma 
ação que questi ona o fundo. No documento, o órgão afi rma que investi mentos 
do governo em áreas sociais, como a saúde, não serão prejudicados. Com a verba 
desti nada para as eleições, o orçamento de 2018 do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) perderá verbas que haviam sido previstas, no mês passado, por senadores 
e deputados de pelo menos três Estados: Ceará, Paraíba e Santa Catarina. O corte 
na saúde pode aumentar, a depender de como os parlamentares dos demais 
Estados vão decidir sacrifi car suas emendas para dar a contribuição obrigatória 
às campanhas. A defi nição será feita nas próximas semanas na Comissão Mista 
de Orçamento (CMO). O fundo eleitoral será composto de R$ 1,3 bilhão em 
emendas coleti vas impositi vas somados aos R$ 450 milhões advindos do fi m 
da compensação fi scal para TVs na exibição de propaganda parti dária. Dessa 
forma, cada uma das 27 bancadas estaduais vai reti rar R$ 48,7 milhões do valor 
originalmente desti nado em emendas ao Orçamento que haviam sido assinadas 
por deputados e senadores e cuja execução pelo governo era obrigatória. Antes 
da lei, cada uma delas dispunha de um total de R$ 162,4 milhões. Agora, 30% 
desse será desti nado às campanhas eleitorais.

Economist chama Bolsonaro de demagogo e garoto travesso
O deputado Jair Bolsonaro poderia ser o Donald Trump brasileiro? Para a revista 

britânica The Economist, não. A revista trata Bolsonaro como um radical e diz que 
ele é um demagogo de direita, mas descarta a possibilidade de que ele ganhe as 
eleições do ano que vem. Não só ele tem uma retórica ainda mais indecorosa que 
a do presidente norte-americano, como os resultados das pesquisas eleitorais, que 
mostram Bolsonaro em segundo lugar, a essa altura do campeonato, são pouco 
confi áveis, segundo a revista. A Economist mostra que o deputado tem apelo e uma 
militância fi el, embora conte com o apoio de cerca de 1/8 da população nacional, 
enquanto Lula é apoiado por cerca de 1/3. Se o ex-presidente for impedido de 
concorrer nas eleições, a situação fi ca ainda mais difí cil para Bolsonaro, diz a revista, 
já que sua rejeição é alta. Além disso, com a melhora na economia, os brasileiros 
difi cilmente vão apoiar uma candidatura tão radical. Além disso, o sistema de 
dois turnos de votação costuma esvaziar os candidatos mais extremistas, de 
acordo com a Economist. Esse crescimento precoce, no entanto, serve de aviso 
para o centro: é preciso provar que os moderados estão mais preparados que 
os extremistas para reparar os danos causados pelos políti cos, conclui a análise. 
Na versão impressa, o tí tulo da análise era “Ele não é o Messias, é só um garoto 
travesso”, uma referência ao grupo britânico de humor Monty Python.
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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 Bruno Turra 45, Residencial 
Casavechia R$ 450,00 mensais  
7) Casa madeira, 3 dormitórios, 
Rua LeonidasBuy 354, centro R$ 
500,00 mensais   
8) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Santos Dumont 523, fundos 
R$ 450,00 mensais  
9)  Casa Madeira, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 156, R$ 250,00 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, Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
5. Terreno 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
6. Terreno 313m², Residencial 
Vale Verde, R$ 60.000,00 
7. Terreno 252m² Residencial 
Bela Casa, R$ 80.000,00 
8. Terreno 1200m², Rua Yani 
de Oliveira Munhoz esquina 
com Rua Dr Leônidas Buy, R$ 
600.000,00  
9. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00 
10. Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00 
11. Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00 
12. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
13. Casa Alvenaria, terreno 
267m², Rua 4, 108, Jardim Pedro 
G da Luz, R$ 130.000,00 
14. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu 
Machado de Oliveira 27, JdAdram 
R$ 220.000,00 
15. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro 
Barbosa 308, R$ 120.000,00 
16. Apartamento novo, 145m², 
suíte mais dois quartos, garagem 
coberta para 2 carros, vista ampla 
da cidade. Condomínio Jose 
Navarro, Av Brasil 1339 centro 
R$ 550.000,00 

LOCAÇÃO

VENDA

IMÓVEL FAXINAL
Imóveis em vários bairros da 
cidade, fi nanciados pela Caixa 
Econômica Federal,
MINHA CASA MINHA VIDA.
- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: 
Terreno 150m². Financia-se Valor: 
ValorR$100.000,00.
-Casa Alvenaria Centro: 02 quarto.
Terreno 14x60 840m². Consulte 
Valor.
-Casa Alvenaria Jd. Casavechia: 02 
quartos. Valor R$130.000,00.
- Casa Alvenaria Centro:02 quartos. 
Valor R$150.000,00.
-Sobrado Centro – Ótima 
localização e alto padrão. Consulte 
Valor.
-Casa Vale Verde: Valor 
R$60.000,00 + parcelas de aprox. 
R$390,00.
-Terreno 12x25 300m² Vale Verde. 
Consulte Valor.
- Terreno12x35 420m² Jardim 
Santa Helena. R$37.000,00.
- Terreno 17x63 1071m² Centro. 
Consulte Valor.
-Terreno 10x21 210m². Jd. Maria 
Mãe da Unidade. Consulte Valor.
-Terreno 10x20 e 12x17. 
Residencial do Lago. 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 Bairro Cidade 
Mauá: 03 quartos. Consulte Valor.
-Casa Mista: 02 quartos. Consulte 
Valor.
-Casa Alvenaria Centro: Valor 
R$120.000,00.

- 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


