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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
• Pedido de Informação nº 082/2017 – Solicito informação ao senhor prefeito municipal juntamente 
com o secretário do setor de urbanismo qual a previsão para a iniciar a limpeza dos bueiros do 
distrito de Ribeirão Bonito e quando vão colocar as tampas, pois estamos chegando a mais um 
fi nal de ano e a situação quanto aos bueiros entupidos e abertos esta precária. 
• Pedido de Informação nº 083/2017 – Solicito informação ao senhor prefeito municipal qual 
a previsão para ser instalado o gerador de energia no hospital municipal Victor de Souza Pinto, 
pois o pedido de informação nº 035/2017 foi respondido através do Ofi cio nº 211/2017 em data 
de 28-08-2017 dizendo que no prazo de sessenta dias estaria adquirindo e instalando o mesmo 
e até o prefeito momento não foi instalado. 
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"Não espere da vida o que não soube doar
Não espere da realidade o que não soube sonhar
Não espere que a dor só te faça sofrer
Faça desse momento algo além como: Aprender, crescer, 
se fortalecer.
Espere que a semente que plantou nasça 
E depois de um tempo cuidando
Espere o dia em que se possa colher
E que seja só bem...
Qualquer coisa de amor!
...Onde possa voar ao sair do casulo
no próprio jardim que criou!
Lembre do pouco que te sustentou 
Quando tiver tudo o que merece.
Doe muito mais quanto doava quando tinha pouco
Doe além do que os olhos podem ver
Muito mais do que as mãos podem sentir,
Pois só doamos aquilo que temos.
Então se doe... sem doer!
Que se si ama... 
Pode amar...
Que se si respeita... 
Pode respeitar...
Porque o que não é capaz de fazer por si,
Por outro jamais fará."

By: Pierry Mantoan.

    TEXTÍCULOS 
        LIBRES

Para a política o homem é um meio;
para moral é um � m.
A revolução do futuro será o triunfo da 
moral sobre a política.

Enerst Renan.
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LINGUA DE FOGO
Ai meu Deus, me dei mal, bateu na Terra do 

Tumati, o Japa da Federa. Tem funcionários que estão 

correndo lá pro Rio Pereira!! Se gritar pega ladrão, não 

fi ca um meu irmão...

Tão dizendo que o Capeta vai ter que fazer dois 

infernos, um pros políticos e outro pros veiacos. Mas 

tem gente que vai fazer jornada dupla!!

Quem será o funcionário da Saúde que ta falando 

mal do patrão? Cuidado!

Na Terra do Café, cumadinha escorregou, mas 

segurou no bastão do valeti. O pior é que não quer 

largar mais. Segguuurrraa Peoa! 

Quem será a cumadi vovozona? Será a gostozona 

Kuduro ou será a cumadi da chaleira grande?

Os motoristas da... voltam a atacar, agora de dia, 

mas cuidado tem gente vendo. Carcule a hora que a 

cumadi pegá. É roça!

Na Terra da Madeira, cumadinha cheinha foi vista 

com valeti moreno, no rala e rola. Cuidado pro cornuto 

não ver, mas não custa nada fazer mais escondidinho. 

Moter!!

Quem é a motorista mais gostosona da Terra da 

Ave que Canta? Tem muitas!!

Vendedor de bilhetes falou que ta chegando o fi nal 

de tudo. Agora só falta escovar os dentes na jandira. 

Então não falta mais nada!

Na Terra do Boi Chifrudo, dizem que o valeti ta 

traçando todas, até a prof. É letrado!!

Na Terra da Uva o chifre cresceu no carneador, a 

rabada já não é a mesma.

Na Chácara Pei Pei teve UFC cumadi  Haid x 

Chicungunia. A vencedora foi a chicungunia, teve até 

chinelaço na cara. Segura a cumadi Haid!

Tão dizendo que o Caldeirão do Hulk ta fervendo 

na Barroza. Tem gente que vai pro facão na próxima 

edição traremos mais notícias. Aguartdem!

Na Terra da Ave que Canta, tem uma nova dupla 

de cumadis. São as duas, zica e a chiucumgunia, e 

a dupla do sucesso ta varrendo pareio, as jandirinhas 

delas estão raspadinhas de tanto coisear. Vixe!!

Prefeitura da Terra da Uva ta pedindo ajuda no 

comércio pra fazer a festa da Uva. Como pode isso 

meu povo? Mandado no Zap!

Tem ex-candidato que ta devendo em Apucarana, 

comprou calças pra uniforme de curso e não pagou. Ta 

devendo pra muitos! Inclusive...

Ex-luluzinho veiaquinho continua na deveção. É o 

tar do veiaquinho eterno. Vamjo pagá pra depois falar. 

Fala muiiittooo...

Na Terra do Saque tem gente enciumada, dizem 

que a morena ta doida no valeti, mas ele não é muito 

chegado. Hhuuuiii! Vem ni mim morena gotosa! Eu 

quero!

            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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CANTINHO
DA MEMÓRIA
VOCÊ LEMBRA DESTE TIME DE FAXINAL?

Este é o cantinho da memória: se você tiver uma foto 
antiga, envie por watts ou email pro Jornal, para testarmos a 

memória dos leitores.
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De autoria da vereadora Marcela Carvalho Rodrigues (SD), o Projeto de Lei (PL) nº 061/2017 cria o Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais (Comupa). A medida passou por segunda e última 
votação na 30ª sessão ordinária, em 13 de novembro. O conselho terá a função de destinar e gerenciar receitas 
e meios para o desenvolvimento de ações voltadas à saúde, proteção e defesa dos direitos e bem-estar animal. 
Ainda segundo a autora, essas medidas visarão à saúde humana, animal e ambiental, além do desenvolvimento 
sustentável. Na mesma noite, a parlamentar ingressou com a Indicação nº 066/2017, solicitando que o Executivo 

 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 20/11 a 26/11

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

MARCILIO CEZAR VICENTE 
Faxinal

No uso da tribuna, durante a 30ª sessão ordinária, o presidente da Câmara, Marcilio Cezar Vicente (PSC) 
comentou sobre os esforços que o Legislativo tem desempenhado para reativar a Guarda Mirim de Faxinal. 
Recentemente, Marcilio e um grupo de quatro vereadores estiveram na capital paranaense buscando orientações 
do diretor da Guarda Mirim de Curitiba, Flávio Melo Faversani. A ideia é possibilitar atividades que serão 
desenvolvidas com os alunos em um esquema de contraturno ao período que ele frequenta a escola. Haverá a 
disponibilização de cursos para que, posteriormente, esses estudantes estejam capacitados para prestar serviços 

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal

Em segunda e última votação, vereadores aprovaram, no dia 13 de novembro, o Projeto de Lei (PL) nº 
062/2017. A matéria, que é de autoria do vereador Édi Willian Moreira dos Santos (PPS), proíbe a inauguração e a 
entrega de obras públicas incompletas ou que, apesar de concluídas, não atendam ao fi m a que se destinam.  Para 
o parlamentar, com a execução da propositura, haverá uma coibição do mau uso das verbas públicas, permitindo 
apenas a inauguração de obras completas, que possam ser imediatamente usufruídas pela sociedade. Na mesma 
noite, o vereador apresentou a Indicação nº 065/2017, solicitando ao Executivo a manutenção da margem da 

Rua Antônio Garcia da Costa, no trecho conhecido como "Baixadão da Nutrimil". "Com as chuvas, há o risco de desbarrancar", 
alerta. Pede a implantação de uma ponte no bairro Campina dos Gomes, no Sítio São Sebastião, próximo à Fazenda Takahashi. 
"A população precisa dessa estrutura para escoar a safra e transportar estudantes", afi rma. Requer a instalação de bocas-de-lobo 
para escoar a água da chuva na Rua Benedito Cirilo, próximo ao Fórum Eleitoral, pois ele diz que os bueiros existentes não estão 
conseguindo atender à demanda. Solicita obras na Vila Xurupita para evitar que, em dias de chuva, águas vindas de outros locais 
do centro da cidade invadam as casas. Também pede a abertura da Rua José Manoel Rodrigues, no Conjunto Pedro Gonçalves 
da Luz, para que a mesma tenha saída para a Rua Antônio Garcia da Costa. Pede a inclusão de ruas no projeto de implantação de 
asfalto. Ele cita a Rua Elias Laurindo Rodrigues, Avenida 2, a continuação da Rua Roquete Pinto e da Rua Princesa Isabel, além 
de uma via sem nome, no Jardim Novo Faxinal.

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

PAULO JACARÉ
Grandes Rios

 Amuvi e mais 18 associações são 
reconhecidas 

O presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí 
(Amuvi), Beto Preto, foi ofi ciado pelo presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, acerca da 
aprovação de projeto de lei de sua autoria, que acaba de ser 
sancionado pelo Governador Beto Richa. Trata-se do Projeto de 
Lei Nº 350/2017, que reconhece a Associação dos Municípios 
do Paraná (AMP), a Amuvi e mais dezoito associações 
microrregionais como entidades representativas dos municípios 
do Paraná.  “Essa lei vem reconhecer a relevante missão da 
AMP e das associações regionais em defesa da promoção do 
interesse público municipal dos 399 municípios paranaenses”, 
assinala o presidente da AL, Ademar Traiano, acrescentando que, 
seu projeto de lei foi convertido na Lei Estadual de Nº 19.216. 
Segundo ele, a nova lei representa ainda um fortalecimento 
institucional da Amuvi e das demais entidades que exercem papel 
de importância histórica e de interesse público em todas as áreas. 
“Esta é a minha contribuição, em forma de lei, assinada também 
pelos deputados Pauto Miró, Jonas Guimarães, Claudio Palozi 
e Evandro Junior, em reconhecimento público aos relevantes 
serviços prestados pela Amuvi na consolidação municipalista”, 
pontua Traiano no ofício remetido ao presidente da Amuvi, Beto 
Preto. O prefeito Beto Preto considerou oportuna a proposta 
do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado 
Ademar Traiano. “Com o reconhecimento serão legalizados 
vários procedimentos na relação da AMP com os municípios, 
e também das associações regionais com os municípios-
membros”, assinalou o presidente da Amuvi, parabenizando 
Traiano pela iniciativa.

Associações regionais reconhecidas
A Lei Nº 19.216, sancionada pelo governador Beto Richa, foi 

publicada no Diário Ofi cial do Estado no dia 6 novembro, contendo 
ainda a assinatura do Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Urbano, João Carlos Ortega  Além da Associação dos Municípios 
do Paraná (AMP) são reconhecidas as seguintes entidades 
municipalistas: Associação dos Municípios do Litoral do Paraná 
(AMLIPA), Associação dos Municípios da Região Metropolitana 
de Curitiba (ASSOMEC), Associação dos Municípios da Região 
Suleste do Paraná (AMSULEP), Associação dos Municípios dos 
Campos Gerais (AMCG), Associação dos Municípios do Norte 
Pioneiro (AMUNORPI), Associação dos Municípios do Norte 
do Paraná (AMUNOP), Associação dos Municípios do Médio 
Paranapanema (AMEPAR), Associação dos Municípios do Vale 
do Ivaí (AMUVI), Associação dos Municípios do Setentrião 
Paranaense (AMUSEP), Associação dos Municípios do Noroeste 
do Paraná (AMUNPAR), Associação dos Municípios do Entre 
Rios (AMERIOS), Comunidade dos Municípios da Região de 
Campo Mourão (COMCAM), Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná (AMOP), Associação dos Municípios Sul 
Paranaense (AMSULPAR), Associação dos Municípios do 
Sudoeste do Paraná (AMSOP), Associação dos Municípios 
Centro Sul do Paraná (AMCESPAR), Associação dos Municípios 
Cantuquiriguaçu (CANTUQUIRIGUAÇU), Associação dos 
Municípios do Centro do Paraná (AMOCENTRO) e Associação 
dos Municípios do Médio Noroeste do Estado do Paraná 
(AMENORTE).

• Indicação nº 044/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal construir faixas elevadas de pedestre em frente 
ao conjunto habitacional Jose Lino Dal Ben, em frente a clínica da mulher, Escola municipal Manoel Jose Lopes, 
Rua Rui Barbosa e Avenida Das Flores. 

Justifi cativa: As faixas elevadas ou lombadas instaladas na cidade são importantes meios de redução de 
velocidade e garantia de segurança para os pedestres, existem alguns locais na cidade onde já tem as faixas 
de pedestre que muitas vezes não são respeitadas, veículos transitam em alta velocidade e colocam em risco 
a vida dos pedestre. Por este motivo a necessidade de construção de faixas elevadas em locais estratégicos, 

providencie a execução de calçadas para passagem de pedestres na Rua dos Dominicanos, nos dois lados da via. Ela mencionou 
o trecho, que vai desde o 40º Country Club de Faxinal, em sua Sede Campestre, até o fi nal da rua. "É preciso fazer calçadas 
seguras e confortáveis", frisou a vereadora. Também pediu a implantação de um clube da terceira idade, por meio do qual, seja 
disponibilizado um local apropriado para o desenvolvimento de atividades recreativas para os idosos. Ainda requereu pavimentação 
asfáltica para o fi nal da Rua Doutor Leônidas Buy, no acesso ao novo Residencial Bela Cassa II. "Esta é a única quadra daquela 
via que ainda não possui asfalto", explicou.

nas empresas locais. Ainda segundo o presidente da Câmara, há uma tentativa de aproveitar a legislação sobre o Aprendiz Legal 
e, dessa forma, preparar e inserir os jovens no mercado de trabalho. “Faxinal tem direito a mais de 50 aprendizes legais e só cinco 
são usados. A ideia é cobrar isso dos nossos empresários. A empresa que tem mais do que sete funcionários deve contratar um 
aprendiz legal”, explicou.

considerando que a vida e a integridade física dos munícipes dever ser preservadas e que existem soluções simples que poderiam 
amenizar o problema, com efetiva diminuição dos riscos de acidentes. 

• Indicação nº 045/2017 - Indica ao senhor prefeito municipal refazer as canaletas na Avenida das Flores em frente ao parque 
industrial. 

Justifi cativa: Não existe mais canaletas naquele trecho e com isso a água, pedras e entulhos descem para o asfalto causando 
transtornos aos motoristas e pedestres que por ali passam e a comunidade pede providencias urgentes ao executivo municipal. 

• Indicação nº 046/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal a construção de um ponto de ônibus com cobertura no conjunto 
albatroz, para melhor atender as famílias que ali residem.

Justifi cativa: É de urgente necessidade esse ponto de o nibus com cobertura, pois no verão os alunos e as mães com 
criaqnças que vão para creche sofrem com o calor intenso, pois fi cam ao relento sob sol e chuva para aguardar a chegada do 
ônibus e esse ponto coberto servirá de abrigo para essas pessoas. 

Farmácia Santa Maria
99951-9891
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
local. O detalhe é que enquanto Lucas e a esposa Caroline Patrícia, foram 
até o endereço, acredita-se que os mesmos meliantes arrombaram sua 
casa. Quando ele, Lucas, voltou, encontrou uma abertura na Janela dos 
Fundos, sendo que foram furtados, uma TV de 42 polegadas, uma serra 
circular, uma furadeira e outros objetos menores. Os marginais fugiram pela 
porta da frente que também foi danifi cada. Com a chegada da PM, foram 
realizadas diligências, sendo que ainda durante à noite, os objetos furtados 
foram encontrados no meio de um cafezal, que fi ca próximo a residência 
da vítima. Todas as providências foram tomadas e o caso é investigado.

Procura-se estuprador de cachorra
Entidade "Animalar" de Faxinal, procura indivíduo que supostamente 
abusou de cachorra em Cruzmaltina. O animal é da cidade de Faxinal  

  No dia 13 de novembro, uma moradora do Bairro Primavera, em 
Cruzmaltina, informou o nome de um homem  que teria abusado de uma 
cachorra dentro de uma casa, e depois havia soltado o animal machucado, 
ferimento este provocado devido ao ato estúpidoaberradorpraticado pelo 
indivíduo que a cachorra foi trazida de Faxinal, por isso, moradores a levaram 
de volta para aquela cidade, fato que chegou ao conhecido da Animalar, 
uma importante entidade protetora dos animais. Após levar o animal a um 
veterinário, fi cou constatado o abuso, por isso, os integrantes do grupo 
estão a procura do agressor. Quem souber seu paradeiro, ou mais detalhes 
referente ao nome completo do criminoso, deve ligar para a Rádio Nova 
Era, ou ainda para o whatsapp (43) 99973-8112.

Abelhas ataca moradores mata cachorro
Na tarde de quinta-feira, dia 16 de novembro, a equipe da Defesa Civil 

de Faxinal, agentes, Clóvis, Alberti e Carneiro, foi acionada por moradores, 
informando que havia um ataque de abelhas na Rua Sete de Setembro, região 
onde fi ca a casa de um médico Dr. Célio. Ao chegar no local, os socorristas 
constataram que os moradores conseguiram sair ou se esconder, mais um 
cachorro, vítima do ataque, morreu. Na manhã da sexta-feira, dia 17 de 
novembro, a Polícia Militar divulgou um relatório informando que na região 
do ataque há uma pessoa que produz mel e que as abelhas podem ter saído 
deste local. "O solicitante disse que havia um enxame de abelhas, e que 
seu cachorro, de mais ou menos 50 centímetros, de cor branca com preta, 
morreu devido as picadas. Afi rmou ainda, que sua esposa e uma prima, 
também levaram picadas de abelhas. E por fi m, o solicitante afi rmou que a 
casa do proprietário das abelhas, fi ca na Av. Brasil, cujo morador vende mel", 
informou o Boletim da PM. Todas as providências foram tomadas no local.

Falsos policiais assaltam em Marialva e libertam em Faxinal   
Em Mauá da Serra, por volta das 5 horas, da madrugada, dia 13 de 

novembro, um cidadão acionou a Polícia, após chegar no Posto Rodoviário 
Federal da BR 376, dizendo que foi roubado após ser abordado em uma 
falsa blitz, que aconteceu em Marialva. Ele contou que retornava de cidade 
de Foz do Iguaçu, e quando passava próxima a Marialva, por volta das 20h, 
de 13 de novembro, domingo, um Toyota RAV4 20L 4x4 com placas FUL-
4297 de cor preta, utilizando-se de girofl ex, deu ordem de parada. Eram 
quatro indivíduos armados com pistolas, trajando roupas preta e colete 
balístico, dizendo que eram policiais. Todos os ocupantes do carro foram 
rendidos e os autores passaram a rodar com os mesmos, vindo abandonar 
as vítimas e seu veículo em Faxinal, PR 272, próximo ao Km 212 na beira 
de uma mata, por volta das 04h00min. Foram levados o estepe do carro, 
documentos pessoais do motorista e de sua esposa, dois carrinhos a 
combustão, uma caixa de som amplifi cada, um celular Samsung J5 com 
chip e aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reis em dinheiro).

Perturbação e ameaça
Uma cidadã acionou a PM via COPOM, relatando que em seu  

estabelecimento comercial havia um indivíduo ameaçando os funcionários 
e que estaria quebrando os móveis do estabelecimento. No local a equipe 
entrou em contato com a solicitante, dona do estabelecimento que passou 
a relatar que a pessoa conhecida por um apelido, que não foi divulgado, 
seria um homem de 39 anos, começou a xingá-la e tentou agredi-la, 
mas elacorreu para trás do caixa, além disso, a vítima é gestante e se 
encontrava muito apavorada. A equipe realizou rondas   e localizou o 
autor, sendo dado voz de prisão  e encaminhado para delegacia de policia 
para as providencias cabíveis. Na delegacia o autor começou a proferir 
desacatosaos policiais,sendo necessário o uso de força moderada para 
retirar as algemas, ainda falou que a justiça não o deixaria preso e que 
voltaria para acertar as contas com a vítima.

Veiculo pode ter sido usado em duas tentativas de furto
Uma mulher de 61 anos, relatou, que no dia 14 de novembro, por volta 

das 18 horas visualizou um veiculo Fiat / Uno, placas BHC-2912, município de 
Campo Mourão, de cor Cinza, em sua propriedade rural, mais precisamente 
em uma lavoura de soja. A PM se deslocou até o local onde foi encontrado o 
referido veiculo com as características repassadas pelo solicitante, mas no 
local não havia ninguém próximo, no interior do veículo havia uma escada 
de madeira e o veículo se encontra em um estado péssimo de conservação 
geral. Diante dos fatos a equipe acionou o guincho, para fazer a remoção do 
veículo abandonado até o Destacamento de Policia Militar, para que sejam 

 Ex-morador de Borrazópolis assassinado na Argentina 
A reportagem do Blog do Berimbau e Rádio Nova Era, apurou detalhes de 

um brutal assassinato que foi praticado na cidade de Rosário, na Argentina. 
A vítima é Vagner Amantino Maciel, aproximadamente 46 anos, natural 
e ex-morador de Borrazópolis-PR, na região norte do Estado. Segundo 
informações, a vítima morava já há vários anos em Ciudad del Este (Cidade 
do Leste) no Paraguai, de onde teria saído, deixando a esposa e o fi lho de 
3 meses, para ir a Rosário, na Argentina, levando dinheiro, a princípio, para 
compra de um avião. Após a viagem, ele não deu mais notícias, até ser dado 
como desaparecido. No dia 07 de novembro, um corpo foi localizado nas 
nas águas do Rio Paraná, no auge do Berçário Náutico, na cidade vizinha 
de Baigorria Grenadier. O cadáver estava envolvido com um cobertor,  
uma toalha enrolada na cabeça e numa bolsa de plástico. Após alguns 
dias, o corpo foi identifi cado pela mulher de Vagner, mas como ela não era 
ofi cialmente casada com o cidadão borrazopolense, não foi possivelmente 
liberar o corpo. Houve então a necessidade do irmão mais próximo, Áureo 
Amantino, de Borrazópolis, seguir para a Argentina, para reconhecer e 
fazer a liberação no IML. No dia 15 de novembro, feriado no Brasil, Áureo, a 
esposa Maria Helena Carrara, estavam ainda em Uruguaiana -RS, tentando 
entrar no País vizinho. "Decidimo que vamos cremar o corpo e levar para 
Borrazópolis. Não sabemos exatamente o que ocorreu, a não ser uma 
reportagem que tivemos acesso dizendo que o corpo foi encontrado no Rio 
Paraná", disse Maria Helena, ao repórter Ronaldo Senes, o "Berimbau". 
Nossa reportagem continua acompanhado. FATO REPERCUTIU - Veja o 
texto da reportagem completa publicada pelo Jornal Rosário, no dia em 
que o corpo foi encontrado: "Uma descoberta de características macabra 
ocorreu nas águas do Rio Paraná, no auge da Creche Náutica Nautic Boiser 
de Granadero Baigorria. Foi encontrado o corpo de um homem, envolto em 
um cobertor, uma bolsa de plástico e uma toalha. O cadáver fi cou entre 
36 e 48 horas na água. Ele foi levado ao Instituto Jurídico Médico para a 
autópsia correspondente. O jornalista da Rádio "Agustín Lago" disse que as 
características do achado permitem descartar a possibilidade de suicídio, já 
que o corpo estava envolvido com um cobertor. Ele também tinha uma bolsa 
de plástico e uma toalha enrolada em sua cabeça. No local, trabalhadores 
da Prefeitura com o Procurador da Unidade de Homicídios, Painel Marisol 
Fabbro, ordenaram a remoção do corpo de água e o envio ao Instituto 
Jurídico Médico para realizar a autópsia", diz o Jornal.

Causa acidente abandona o carro e foge
A Polícia Rodoviária do Porto Ubá atendeu acidente na Rodovia PR 272, 

no km 209, entre Faxinal e Mauá da Serra. Segundo o sargento Carneiro 
e o patrulheiro Wilson, houve uma batida às 18:10 horas, no feriado de 
15 de novembro. Ao chegar no local, fi cou apurado, supostamente, que o 
condutor de um Corsa com placas AHB-8995 de Curitiba, que evadiu-se do 
local, tentou fazer uma ultrapassagem em faixa continua, quando voltou e 
bateu na lateral do veículo que tentava ultrapassar, um Renault Sandero 
com placa PWE 7582 de Londrina, motorista Danilo José Ricardo, 76 anos. 
O segundo carro capotou deixando quatro feridos. O motorista Danilo, e 
os passageiros, Jessica Andrade dos Santos, de 24 anos, Maria Aparecida 
Camargo, 63 anos e Terezinha Candeia Camargo, idade não apurada. O 
detalhe que chamou atenção, é que o Corsa com placas de Curitiba, que 
era dirigido por uma pessoa, que seria de Mauá da Serra, foi abandonado, 
pois seu condutor evadiu-se. O carro apresenta cerca de 3 mil reais em 
impostos atrasados. Todas as providências foram tomadas.

Acidente entre moto e veículo de Cruzmaltina 
Aconteceu um acidente na Avenida Brasil, em Borrazópolis, mais 

precisamente, na esquina com a Avenida Maranhão, em  frente a Rede 
Max Premium Pereira Materiais de Construção e Gusttavo Supermercados. 
Segundo informações, houve, por volta das 09:30 horas, do dia 14 de 
novembro, terça-feira, uma batida entre um Fiat Uno, de Cruzmaltina, 
conduzido por Valdivino Expósito e uma motocicleta Yamaha YBR preta, de 
Borrazópolis, conduzida por Ademílson da Silva, que transportava na garupa, 
o fi lho Matheus Augusto Lopes Chaves, 08 anos. A criança fi cou ferida, foi 
socorrida, levada para o Hospital Municipal, de onde seria transferida para 
Apucarana, mas sem risco de perder a vida. A Avenida Brasil, no local onde 
ocorreu o acidente, tem causado preocupação, por ser um ponto de muito 
movimento. Vários acidentes já foram registrados no local. No sábado, dia 
11 de novembro, por exemplo, houve uma colisão traseira praticamente no 
mesmo local, provocando danos materiais.

Arrombadores agem em duas casas em Borrazópolis 
Os arrombadores voltaram a intensifi car os delitos em Borrazópolis. No 

feriado de 15 de Novembro, a ação ousada dos ladrões, chamou atenção. 
Era noite quando Elvira, que reside na Casa do Zelador, que fi ca dentro do 
Pátio da Escola Humberto de Alencar Castelo Branco, chegou ao imóvel 
com a família e percebeu que os bandidos haviam arrombado a janela. Eles 
conseguiram entrar no local, mas como os moradores chegaram, fugiram e 
ainda trancaram as portas com uma trava interna. Um fi lho de Elvira ligou 
para um amigo, na Rua Bazilio Codognoto, Vila Verde II, o Lucas Leite, para 
que ele viesse até sua residência, que fi ca próxima, para ajudar a entrar no 

tomadas as providências cabíveis. Durante a espera do guincho, veio até 
a equipe policial o outro solicitante, o qual informou que em sua Chácara, 
que fi ca localizada ao lado da Fazenda, neste mesmo horário, visualizou 
que todas as telhas da residência foram retiradas e amontoadas. Onde 
pode ser que tenha relação com o veículo abandonado e a tentativa de 
furto das telhas. O veículo abandonado está com impostos atrasados, até o 
momento não existe nenhuma queixa de furto ou Roubo, TRV nº 1135783. 
BOU confeccionado e encaminhado a Delegacia de Policia Civil de Faxinal 
para as providencias posteriores. Informações do boletim.

Furto de vaca da zona rural 
No dia 16 de novembro, mais uma vaca foi furtada na zona rural de 

Rosário do Ivaí, mais precisamente no Sítio Pedreira, na Estrada Rural da 
Barra da Escrita, mas o animal foi recuperado. "Informou um agricultor, que  
dia 16 de novembro, durante a noite, deixou uma vaca Girolando, de cor 
amarela,  pesando aproximadamente 11 arrobas, na propriedade e que ao 
ir até o local, para fazer a conferência do gado, percebeu a falta da referida 
vaca. Ao fazer buscas no pasto,  percebeu que haviam cortado os fi os de 
arame da cerca e arrastaram o animal até o sítio vizinho. Após buscas, a 
vaca  foi encontrada na propriedade vizinha", informou a PM. 

Tentativa de assalto no Luar de Agosto
Na zona rural de Faxinal, houve tentativa de assalto na Estrada do 

Barreirinho, no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O fato ocorreu por volta 
das 21 horas, de domingo, dia 12 de novembro. Segundo a Polícia Militar, 
o proprietário relatou que seu funcionário foi a Igreja e quando voltou, 
percebeu a presença de quatro indivíduos ocupando duas motos. Ele já 
estava desconfi ado porque no período da tarde, um rapaz com uma Bros 
vermelha, morador do Bairro Urbano J. K., esteve no Luar de Agosto, o qual 
escondeu a moto atrás de um carro e fi cou observando o local e depois 
saiu. Os quatro suspeitos deixaram a Fazenda assim que perceberam que 
o funcionário, que possui um rádio comunicador, estava pedindo socorro. 
A viatura da PM que desceu para o endereço, encontrou as duas motos, 
mas os ocupantes fugiram para o meio de uma roça e avançaram para 
uma estrada em meio a uma mata, conseguindo fugir da Polícia Militar. O 
caso está sendo investigado.

Furto em Rio Branco do Ivaí
Em Rio Branco do Ivaí, no dia 13 de novembro, às 13 horas, um 

cidadão da Rua Solimões, de 45 anos, informou que ao chegar em sua 
residência, visualizou que a mesma estava com portas abertas. Ao entrar, 
sentiu falta dos seguintes objetos: uma TV tela plana (não sabe a marca); 
um rádio; um botijão de gás; um tanquinho de lavar roupas; e um aparelho 
codifi cador de canais

Roubo de vaca em Rosário do Ivaí
No dia 13 de novembro, de 2017, um agricultor de 61 anos, procurou 

a Polícia Militar informou um furto de gado na Água das Pombas, em 
Rosário do Ivaí. "O solicitante procurou o Destacamento de Polícia Militar 
informando que no dia 10/11/2017 (sexta-feira), por volta das 17h00min, 
teve uma vaca de cor laranja furtada de seu Sítio. O animal tem chifres 
e uma marcação “GQ” no pernil direito. Relatou também que encontrou a 
porteira de arame do pasto aberta, fez buscas nos arredores, porém não a 
localizou. Foi lavrado o Boletim e encaminhado para Delegacia de Polícia 
de Grandes Rios para providências", informou a PM.

Moto furtada foi recuperada no Café do Kogima
Na manhã de segunda-feira, 13 de novembro, uma motocicleta foi 

recuperada pelo irmão da vítima do furto, no Café do Kogima, zona rural 
de Borrazópolis. O veículo faltava algumas peças. Segundo informações, 
a referida moto foi furtada na noite de sábado, 11 de novembro, de 2017, 
tratando-se de uma Honda Fan preta, furto ocorrido na  Rua Niterói. Ela 
pertence ao Jéferson, Gralak. "Nós estacionamos a moto por pouco tempo e 
fomos fazer um lanche, pouco depois percebemos o furto", informouJuliana 
Gralak, irmã da vítima. A PM também registrou o fato:  "Jéferson relata que 
saiu da residência, por volta das 22h00min, deixando sua motocicleta Honda 
CG 150, Fan modelo ESDI, de cor preta, placa AWQ-7717 de Borrazópolis, 
na varanda da residência, com a chave na ignição e o capacete. Que ao 
retornar, por volta das 23h10min, constatou que o veículo havia sido furtado". 

Furto em residência e arrombamento em Bar 
No dia 16 de novembro, de 2017, quinta-feira, a Polícia Militar registrou 

dois furtos na cidade de Faxinal. O primeiro foi na Rua Manoel Moreira Vidal, 
onde uma mulher de 22 anos, afi rmou que saiu às 22h00min e retornou às 
02h00min, porém só no dia seguinte percebeu que sua carteira, juntamente 
com o dinheiro, R$350,00, foi furtada. Disse ainda, que deixou a chave 
escondida em um local no quintal e provavelmente o indivíduo utilizou ela 
para praticar o crime. Já na Rua Antônio Garcia da Costa, em um Bar, era 
por volta das 4 horas, da madrugada de 17 de setembro, quando chegou 
denúncia que estavam arrombando o local. Com a chegada da Polícia, 
populares informaram que foi um casal, sendo a mulher identifi cada, mas 
ninguém foi localizado. Do bar levaram aproximadamente R$250,00 reais em 
notas diversas da máquina de musica Jukebox, R$5,00 reais em moedas, 
duas facas esportivas e um canivete. O caso é investigado.
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Vale a pena destacar, frequentadora do grupo da melhor 
Idade conta que sarou da depressão participando dos encontros. 
Essa semana estivemos acompanhado mais um trabalho 
realizado com o grupo da melhor Idade no CRAS de Rio 
Branco do Ivaí.Conversamos com a dona Leonina Conceição 
de Oliveira, (primeira na foto da esquerda pra direita) que 
aparece ao lado da assistente social Telma e do psicólogo 
Fábio, dona Leonina contou que sofria de depressão, fi cava 
sempre isolada de pessoas, só queria fi car em casa e não 
saía pra nada, mas graças a Deus ela recebeu um convite e 
passou a frequentar as terças-feiras no CRAS o encontro da 
terceira Idade, e com o trabalho realizado pelos profi ssionais 
com o grupo, ela conta que sarou da depressão e está bem 
hoje.  “Não deixo de participar de nenhum evento da terceira 
idade, toda terça-feira estou presente, pois isso me trouxe a 
alegria de viver, adoro participar de todas atividades, viagens, 
ouvir palestras, o pessoal me trata muito bem, e aqui fi z vários 
amigos e amigas” disse-Leonina.

Em Rio Branco CRAS livra da depressão

Na segunda-feira, dia 13 de novembro, o secretário de 
Esportes de Faxinal, Rafael Cantagallo, divulgou algumas 
imagens de mais uma competição esportiva que aconteceu 
no município. As fotos são referentes a  fi nal do Campeonato 
Municipal de Indústria e Comércio, categoria: Futebol Suíço. 
"Parabéns a todos os participantes e em especial ao campeão 
J. F Auto Mecânica, o vice-campeão EletroConstru e Triunfo 
Pneus que fi cou com o terceiro lugar. Agradecemos ao Osni 
Humenuik e ao 40 Country Club por ceder o campo. É Faxinal 
investindo no esporte; parabéns a todos", disse o secretário. 
Segundo informações, toda a competição foi um sucesso, 
com bons jogos, grande público e a participação de atletas de 
todo o município. Segundo o prefeito Ylson Cantagallo, desde 
o início de sua gestão, o município tem dado uma atenção 
especial ao esporte, começando com a reforma do Ginásio 
e sediando grandes competições como os Jogos Abertos 
do Vale do Ivaí, o Javi´s. Afi rmou também que este ritmo de 
atividades esportivas vai continuar, mesmo diante da crise que 
afeta prefeituras de todo Brasil.

 Final do Campeonato foi realizada com 
sucesso em Faxinal

Prefeitura de Faxinal tem realizado grandes 
eventos esportivos em um trabalho dedicado do 

Secretário Rafael Cantagallo 

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) revogou, 
na sexta-feira (17), a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2) que decretou as prisões dos deputados estaduais 
Jorge Picciani (PMDB), presidente da Alerj, Paulo Melo e Paulo 
Albertassi, ambos também do PMDB. O plenário da Casa teve 
39 votos favoráveis ao relatório do deputado estadual Milton 
Rangel (DEM), que defende a soltura dos peemedebistas, e 19 
contrários, com uma abstenção. Dois deputados que marcaram 
presença não votaram. A votação eletrônica foi aberta por 
volta das 16h30.Picciani, Melo e Albertassi se entregaram 
ontem à Polícia Federal, após o TRF2 determinar que eles 
fossem detidos. Os três são alvos da Operação Cadeia Velha, 
desdobramento da Lava Jato no Rio. O Ministério Público 
Federal suspeita que eles praticaram crimes de corrupção, 
associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas 
no suposto recebimento de propinas de empresas de ônibus 
do Rio de Janeiro e de empreiteiras, como a Andrade Gutierrez 
e a Odebrecht.A sessão que derrubou a decisão unânime da 
1ª Seção Especializada do TRF2 foi conduzida pelo primeiro 
vice-presidente da Alerj, deputado Wagner Montes (PRB). 
Antes da votação, dois deputados favoráveis e dois contrários 
à prisão dos parlamentares tiveram oito minutos cada para 
defender suas posições.

Alerj decide soltar Picciani, Melo e Albertassi
Bandidos soltando os chefes da quadrilha

Foi aberta a temporada de lançamentos de candidaturas 
alternativas à Presidência. O PCdoB, o Novo e o PSC vão 
anunciar, ofi cialmente seus pré-candidatos ao Planalto em 
2018. Nem os partidos nem os nomes que serão lançados, 
respectivamente, Manuela D’Ávila, João Amoêdo e Paulo 
Rabello de Castro, fi guram em posições de destaque nas 
pesquisas de intenção de voto, mas procuram ganhar 
musculatura política a tempo da formação dos palanques dos 
favoritos. Na sexta-feira (17) o evento da fi liação do ex-atacante 
da seleção brasileira Bebeto ao Podemos servirá também como 
mais uma agenda para apresentar o senador Álvaro Dias (PR), 
presidenciável do partido. Desde que sua pré-candidatura foi 
lançada, em julho, o parlamentar já esteve em cinco estados 
acompanhando os candidatos aos governos locais. Segundo 
a deputada Renata Abreu (SP), presidente do Podemos, o 
partido tem conversado com siglas pequenas, como PRP e 
PTC, e médias, como a Rede. “A gente está procurando fazer 
uma coligação majoritária. O conceito político do Podemos é 
muito parecido com o da Rede”, disse a deputada. A Rede, 
apesar de não ter lançado ofi cialmente sua chapa, já tem um 
nome para a Presidência: a ex-ministra Marina Silva, candidata 
e terceira colocada nas duas últimas eleições.

Candidaturas alternativas dão a largada

Aposentados já podem sacar saldos de contas do PIS/
Pasep desde sexta-feira, 17. Em agosto, o governo anunciou 
a antecipação dos saques, que antes só era permitido para 
pessoas com mais de 70 anos.Nesta etapa, terão direito ao 
saque mais de 1,2 milhão de brasileiros, que terão disponíveis R$ 
1,7 bilhão. Para aposentados correntistas da Caixa Econômica 
Federal, no caso do PIS, e do Banco do Brasil, no caso do 
Pasep, os valores foram creditados nas contas. Podem sacar os 
recursos, trabalhadores cadastrados no fundo PIS/Pasep entre 
1971 e outubro de 1988, que ainda não sacaram o saldo total 
de suas contas. A partir de 14 de dezembro, os saques estarão 
disponíveis para mulheres com mais de 62 anos e homens a 
partir de 65 anos, de acordo com cronograma anunciado pelo 
governo. A estimativa é que R$ 15,9 bilhões sejam sacados, 
o que, segundo a expectativa do governo, ajudará a aquecer 
a economia.

Governo libera R$ 1,7 bi do PIS/Pasep para 
aposentados

O marqueteiro Renato Pereira afi rmou, em delação premiada 
à Procuradoria-Geral da República, que em 2016 o ministro do 
Esporte, Leonardo Picciani (PMDB-RJ), direcionou uma licitação 
de R$ 55 milhões referente a serviços de publicidade da pasta 
para sua empresa, Prole Propaganda. Segundo o delator, o 
acordo foi fechado no gabinete do ministro, em Brasília.A Prole 
chegou a ser classifi cada entre as vencedoras da licitação, mas 
desistiu da conta dois dias depois da prisão do ex-governador do 
Rio Sérgio Cabral (PMDB-RJ). Em nota, o ministro disse que a 
afi rmação de Pereira é “mais uma mentira inventada por quem 
quer se safar dos próprios crimes que cometeu”. As informações 
foram reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo.Em sua delação, o 
marqueteiro relatou irregularidades nas campanhas de políticos 
da cúpula do partido no Rio, como o governador Luiz Fernando 
Pezão, Cabral e o ex-prefeito Eduardo Paes, além da senadora 
Marta Suplicy, em São Paulo. Todos os políticos negam as 
acusações de Pereira. Em um dos anexos do seu acordo de 
colaboração premiada, Pereira também disse ter assinado um 
contrato falso com o Opportunity com o objetivo de fornecer 
dinheiro em espécie para o banco de Daniel Dantas.Os termos 
da delação de Pereira foram tornados públicos pelo ministro 
Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), na 
terça-feira, 14. No mesmo dia, o ministro devolveu a delação à 
PGR para que a contrapartida dada ao delator seja adequada. 

Delator diz que ministro do Esporte dirigiu 
licitação

Família bandida e amiga do home
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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!!!

Aniversário do Preto em Faxinal, na casa do amigo Faria. Com a presença de 
familiares, amigos e o cantor Tony Celso. Parabéns!!

O amigo/professor Jorge Dama de 
Grandes Rios. Na torcida pelo Grêmio.

De niver em Ribeirão Bonito, Josias 
Cardoso. Na foto com o amigo Faguinho. 

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.

Casais Apaixonados
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Mobilização políti ca e de enti dades tenta 
reverter perda do Funrebom

Enti dades de Londrina devem se mobilizar para tentar 
impedir que o Corpo de Bombeiros deixe de receber recursos 
do Fundo de Reequipamento (Funrebom). Além disso, politi cos 
vão tentar interceder junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
em Brasília, para reconsiderar a decisão que considera ilegal 
a cobrança da taxa de combate a incêndios pelas prefeituras. 
Representantes do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, 
o presidente da ACIL, Claudio Tedeschi, o deputado estadual 
Tercilio Turini e o vereador Roberto Fu se reuniram hoje de 
manhã com o promotor de Defesa dos Direitos Consti tucionais, 
Paulo Tavares, para discuti r o problema. Em Londrina, o 
Funrebom repassa cerca de R$ 4 milhões por ano aos bombeiros 
para compra de equipamentos uti lizados em ações de segurança 
e saúde. A mobilização pretende garanti r junto ao prefeito 
Marcelo Belinati  o apoio fi nanceiro aos bombeiros. A arti culação 
políti ca quer sensibilizar os ministros do STF sobre o prejuízo na 
atuação das corporações. “Os bombeiros realizam trabalho de 
excelência no combate a incêndios, salvamentos e também na 
saúde, com o SIATE. A decisão do STF me parece equivocada”, 
comenta o deputado estadual Tercilio Turini. Ele ressalta que 
a cobrança da taxa de combate a incêndios no carnê do IPTU 
nunca foi contestada pelos contribuintes. “É um valor irrisório, 
pelo tamanho do benefí cio dos serviços dos bombeiros”, diz. 
Para residências, a taxa é de R$ 0,12 por metro quadrado. Ou 
seja, uma casa com 100 m2 paga R$ 12,00 por ano. Imóveis 
não residenciais pagam R$ 0,18 por m2. “Já falei com o 
deputado federal Rubens Bueno e pedi para ele conversar 
com ministros do STF sobre a situação”, informou Turini. Por 
sugestão do promotor Paulo Tavares, a ACIL vai elaborar um 
ofí cio e reunir outras enti dades para pedir ao prefeito uma 
alternati va de manutenção do Funrebom. Os majores Natal 
e Wilson alertaram sobre as difi culdades que as corporações 
vão enfrentar. “Os recursos do Funrebom são essenciais para 
renovação da frota de ambulâncias do SIATE e de veículos dos 
bombeiros, bem como para compra de equipamentos e outros 
materiais usados no dia a dia do nosso trabalho”, ressaltam.

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.

Em 2015, PIB caiu em todos os Estados pela 1ª vez
Todos os Estados brasileiros registraram queda no Produto Interno Bruto (PIB) em 

2015 ante 2014, segundo os dados das Contas Regionais, divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).A queda do PIB em todos os Estados 
brasileiros em 2015 ante 2014 é fato inédito na história brasileira desde que o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) iniciou levantamento sobrea atividade dos 
Estados e regiões nos anos 80. A constatação é do gerente de Contas Regionais do 
IBGE, Frederico Cunha. "É inédito. Não tinha acontecido nesta série usada atualmente 
e que teve início em 2002 e em nenhuma outra série a primeira começou em 1985", 
afi rmou Cunha em entrevista coletiva à imprensa. "Não lembro de ter ocorrido queda 
em todos os Estados", afi rmou. "É muito difícil ter queda conjunta, em função da 

administração pública", disse o pesquisador, lembrando que, nos Estados menores, o peso do governo local na economia costuma 
ser bastante relevante. O PIB de São Paulo, que respondeu por 32,4% do total do País, recuou 4,1%, acima da média nacional, que 
fi cou em 3,5%, conforme dado defi nitivo divulgado semana passada pelo IBGE. Em 2014, São Paulo respondeu por fatia um pouco 
maior (32,4%) do PIB total, mas, desde o início da série histórica, a perda é de 2,5 ponto porcentual. Em 2002, São Paulo respondia 
por 34,9% do PIB brasileiro. Outros Estados com grande peso no PIB também foram destaque de queda. O PIB de Minas Gerais 
recuou 4,3% em 2015 ante 2014. O PIB do Rio de Janeiro encolheu menos do que a média nacional, com recuo de 2,8%. Juntos, 
São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Sul e Paraná responderam por 64,7% do PIB nacional.O pior desempenho regional fi cou com 
o Amapá, que viu seu PIB tombar 5,5% em 2015. O melhor desempenho fi cou com o Mato Grosso do Sul, cujo PIB encolheu apenas 
0,3%. Logo em seguida veio Roraima, com perda também de 0,3%.O PIB do Brasil em 2015 foi de R$ 5,996 trilhões, como informado 
semana passada. São Paulo somou R$ 1,940 trilhão, seguido por Rio de Janeiro (R$ 659 bilhões), Minas Gerais (R$ 519 bilhões) e 
Rio Grande do Sul (R$ 382 bilhões). Os três Estados com menor atividade econômica foram Roraima (R$ 10,354 bilhões), Acre (R$ 
13,622 bilhões) e Amapá (R$ 13,861 bilhões).

Pessuti assumiu a presidência do BRDE
Nos últimos sete anos, o Governo do Estado aumentou em 1.400% os recursos 

disponibilizados ao setor produtivo. A afi rmação é do governador Beto Richa, que 
participou na terça-feira, 14 de novembro, da cerimônia de posse do ex-governador 
Orlando Pessuti na presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE). Os recursos mencionados por Richa são do próprio BRDE e da Fomento 
Paraná, entidades de fi nanciamento a projetos de diversos setores da economia. 
“São mecanismos que contribuem de forma decisiva com o fomento à produção no 
Paraná e o desenvolvimento da nossa economia”, disse Richa. O governador também 
destacou a ampliação da capacidade de fi nanciamento do banco. “Os fi nanciamentos 

são bilionários, e o maior percentual fi cou para o Paraná”, afi rmou. Ele também citou a capitalização do BRDE feita pelo Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Cada estado destinou R$ 200 milhões, totalizando R$ 600 milhões, que permitiram alavancar em sete 
vezes a capacidade de fi nanciamento do banco. “Foi a maior capitalização feita por um governo nos 56 anos de história do BRDE”, 
ressaltou o governador. Como controladores do BRDE, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estabeleceram governança 
colegiada na instituição, cabendo a cada estado assumir a presidência do Banco por um período de um ano e quatro meses, dentro 
do tempo de mandato de seus respectivos governadores. Pessuti era vice-presidente do BRDE e diretor administrativo da agência 
paranaense do banco. Na presidência ele substitui a Odacir Klein, do Rio Grande do Sul. O novo presidente destacou o apoio do BRDE 
ao setor produtivo, em especial ao agronegócio. “O banco atua em todos os setores: na agricultura, comércio, indústria, prestação de 
serviços, atua com os municípios, somos o principal agente fi nanciador dos recursos de inovação da Finep”, disse. “E estes mais de 
R$ 1 bilhão que investimos todos os anos no Paraná têm propiciado o desenvolvimento do Estado, basta ver os índices de crescimento 
que são superados a cada ano”, afi rmou. Para o ex-presidente do Banco, Odacir Klein, o desafi o da atual gestão é ampliar as fontes 
de recurso de fi nanciamento, buscando parcerias com entidades como a Financiadora de Estudo e Projetos (Finep). 

Procuradoria pede bloqueio de R$ 24 milhões de Lula e do fi lho
A Procuradoria da República, na Brasília, requereu à Justiça Federal o bloqueio 

de R$ 23,9 milhões do ex-presidente Lula e de um de seus fi lhos, Luiz Cláudio 
Lula na Operação Zelotes - processo contra o ex-presidente por suposto tráfi co 
na compra dos caças Gripen. Os procuradores querem confi scar R$ 21,4 milhões 
do petista e mais R$ 2,5 milhões de Luiz Cláudio.O juiz Vallisney Oliveira, da 10ª 
Vara Federal, de Brasília, mandou intimar Lula e Luiz Cláudio para se manifestarem 
sobre o pedido de bloqueio promovido pelo Ministério Público Federal.Lula, o fi lho 
e o casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Mautoni foram denunciados pelo 
Ministério Público Federal em dezembro do ano passado. Todos são acusados por 

'negociações irregulares que levaram à compra de 36 caças do modelo Gripen pelo governo brasileiro e à prorrogação de incentivos 
fi scais destinados a montadoras de veículos por meio da Medida Provisória 627'. O Estado revelou em 2015 o esquema de tráfi co de 
infl uência e compra de Medidas Provisórias atribuído ao ex-presidente na Zelotes.Os procuradores pedem ainda confi sco de valores 
do casal de lobistas. O juiz Vallisney Oliveira também mandou Mauro Marcondes e Cristina Mautoni se manifestarem sobre o pedido 
da Procuradoria.A Procuradoria da República afi rma, na acusação, que os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015 quando 
Lula, já na condição de ex-presidente, 'integrou um esquema que vendia a promessa de que ele poderia interferir junto ao governo 
para benefi ciar as empresas MMC, grupo Caoa e SAAB, clientes da empresa Marcondes e Mautoni Empreendimentos e Diplomacia 
LTDA (M&M)'.Em troca, afi rma a denúncia, Mauro e Cristina, donos da M&M, repassaram a Luis Cláudio pouco mais de R$ 2,5 milhões.

Rematrículas nas escolas estaduais do 
Paraná vão até o dia 1º 

As rematrículas na rede estadual de ensino 
começaram na quinta-feira, dia 16 de novembro,  e vão 
até o dia primeiro do mês que vem (dezembro). Os pais 
ou responsáveis devem ir à instituição de ensino onde os 
alunos estão matriculados para confi rmar a rematrícula 
para o próximo ano letivo. Maiores de 18 anos podem 
fazer a própria rematrícula. As datas são as mesmas 
para a educação básica na modalidade especial, tanto 
na rede estadual quanto em escolas parceiras. Vão ser 
rematriculados estudantes que continuam os estudos 
em escolas da rede estadual no 7º ao 9º anos do ensino 
fundamental e na 2ª e 3ª séries do ensino médio. Alunos 
que vão ingressar no 6º ano do ensino fundamental, 
vindos das redes municipais de educação, vão fazer a 
matrícula inicial em dezembro, bem como estudantes 
que vão começar o ensino médio na 1ª série. As aulas 
deste ano terminam no dia 20 do mês que vem, uma 
quarta-feira. E as aulas de 2018 começam no dia 19 de 
fevereiro. Mais informações estão disponíveis no site 
www.educacao.pr.gov.br. 
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A genialidade e a reencarnação

Conta-se que um jovem médico procurou o notável 
compositor Mozart e lhe perguntou como deveria proceder 
para escrever uma sinfonia. O grande músico lhe respondeu 
que ele era muito jovem para pensar em escrever sinfonias e 
lhe sugeriu que tentasse antes escrever baladas. Indignado 
com a observação, o rapaz retrucou: Como pode me dizer 
que sou jovem, se o senhor escreveu sinfonias com apenas 
dez anos! Realmente, concluiu Mozart, eu as escrevi com 
aquela idade, mas não perguntei a ninguém como fazê-lo. A 
resposta do alegre músico austríaco nos conduz a destacar 
o prodígio que são algumas crianças. O famoso Rembrandt 
já era pintor antes de aprender a ler. Miquelângelo, a quem 
devemos a maravilha das pinturas da Capela Sistina, no 
Vaticano, foi considerado um artista completo, aos oitos 
anos, por seu mestre. O célebre escritor francês Victor Hugo 
revelou-se literariamente aos treze anos. Crianças outras 
demonstraram bem cedo sua genialidade, qual seja a de 
dominar várias línguas, como o alemão, francês, latim, grego 
e hebraico; compor, pintar; escrever poemas ou outras peças 
literárias. Os Espíritos nos explicam com clareza que tais 
fenômenos de prodígio são devidos ao progresso anterior 
da alma, a uma lembrança do passado, entendendo-se 
como passado as vidas anteriores do Espírito. Equivale pois 
a dizer que nada do que se aprenda é perdido, em tempo 
algum. Plenamente concorde com a Lei do Progresso, tais 
fatos nos levam a refl exões em torno dos talentos de que 
somos portadores, convidando-nos a atentar para o que 
possamos ter trazido de vidas passadas. Descortina-se a 
razão pois que renascemos não somente para resgatar 
débitos, acertar problemas do ontem mas também para 
amadurecer avanços iniciados em outras encarnações. 
Aqueles que mais sabem, que trazem melhores mensagens 
de vida e maiores experiências, são convidados a trabalhar 
em prol da vida mais bela e elevada. É desta forma que 
benfeitores da Humanidade retornam vez ou outra ao cenário 
da Terra, revestidos de uma roupagem carnal diferente, para 
atender seus irmãos. Quem haja se evidenciado nas artes 
e tenha brindado o mundo com produções belíssimas, pode 
retornar para se dedicar ao bem do próximo, exercitando 
a sensibilidade de outra forma. Quem tenha se esmerado 
na Ciência, pode retornar servindo à comunidade em outro 
campo, totalmente diverso, sem perder jamais, em momento 
algum, o que aprendeu, exercitou, lecionou. Isso também 
explica a facilidade de algumas pessoas para determinadas 
áreas do saber, das artes, da indústria, do comércio, das 
relações humanas. Parafraseando Lavoisier: Nada se 
perde... tudo se transforma. E diríamos: para melhor.

O fenômeno do Espírito retornar à carne, em outro corpo 
especialmente preparado para ele, se chama reencarnação. 
A reencarnação constitui excelente oportunidade de 
aperfeiçoamento, concedida por Deus, para o Espírito. Assim, 
vale a pena aproveitar cada minuto da presente existência, 
fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance.

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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Temer diz que brasileiro tem tendência para autoritarismo
Mas quem deu o golpe foi ele e sua quadrilha

Depois de participar da entrega do título de cidadão a 
um amigo de longa data, o presidente Michel Temer (PMDB) 
aproveitou a ida a Itu, na quinta-feira, 15, dia em que se comemora 
a Proclamação da República, para dizer que o brasileiro 
tem tendência para o autoritarismo. “Se não prestigiarmos 
certos princípios constitucionais, nossa tendência é caminhar 
para o autoritarismo. Nós brasileiro temos tendência para a 
centralização”, afi rmou.Ele lembrou que, após a República, o 
país viveu longos períodos de confl itos que resultaram numa 
concentração de poderes, referindo-se à ditadura de Getúlio 
Vargas e à tomada do poder pelos militares em 1964. Temos 
de governar com espírito de abertura, fazendo harmonia entre 
os poderes, com diálogo e respeito ao legislativo e judiciário, 
em diálogo com a sociedade. Conforme Temer, o fato de ter 
transferido o governo para Itu tem uma simbologia, por ter se 

iniciado na cidade o movimento pela República, que considerou 
uma fórmula de impedir o movimento centralizador. “As pessoas 
fi cam preocupadas com o que está acontecendo no Brasil. Nós 
sabemos que as instituições funcionam tranquilamente no país. 
A autonomia entre os poderes está havendo e nós só fazemos 
reforçá-la. Tivemos várias contestações, vários eventos que 
tentaram paralisar o Brasil, mas a caravana foi passando.”O 
presidente foi ao interior entregar o título de cidadão ituano ao 
empresário e amigo José Eduardo Bandeira de Mello, de 78 
anos, seu ex-sócio num escritório de advocacia na década de 
1960. Acompanhado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) 
e pelo ministro tucano Antonio Imbassahy, da Secretaria de 
Governo, Temer chegou de helicóptero e, após desembarcar 
no Quartel do Exército, seguiu para o prédio da prefeitura.



10E�içã� 618 - 20 �� n�����r� �� 2017

Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

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.

$Ó NEGÓCIO$ 
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

Deputado Albertassi recebia R$ 60 mil de 
propina por mês

O Rio de Janeiro continua...
O Ministério Público Federal (MPF) apontou que o líder do governo 

de Luiz Fernando Pezão (PMDB) na Alerj (Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro), o deputado Edson Albertassi (PMDB), recebia 
R$ 60 mil por mês para favorecer empresas de ônibus nas votações 
de projetos envolvendo transporte coletivo na Casa. A Procuradoria 
pediu o bloqueio de R$ 7,68 milhões de Edson Albertassi.Segundo 
destaca o UOL, Albertassi foi um dos três parlamentares conduzidos 
coercitivamente na terça-feira (14) para prestar depoimento à Polícia 
Federal no âmbito da Operação Cadeia Velha, desdobramento da 
Lava Jato no Rio.Patrimônio do deputado Jorge Picciani aumentou 
6.368% em 20 anos.As investigações apontam que, entre 2012 e 
2014, o dinheiro era entregue em espécie diretamente a Albertassi por 
emissários da Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes 
de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro) logo após o dia 10 
de cada mês na Alerj, em restaurantes próximos à assembleia. 
Eventualmente, o deputado recebia o dinheiro em sua casa. A partir 
do fi nal de 2014, Albertassi passou a receber a propina através 
de um contrato de publicidade superfaturado com uma das rádios 
do deputado, localizada em Volta Redonda (RJ).Ainda segundo a 
investigação, o peemedebista era remunerado para difi cultar, na 
Alerj, a tramitação de projetos que trariam prejuízos para o setor 
de transporte. 

Desembargadores votam pela prisão de 
Picciani, Albertassi e Melo

Mas a quadrilha é forte e solta
Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

(TRF2) votaram na quinta-feira (16) pela prisão dos deputados 
estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do 
PMDB-RJ. Dos cinco magistrados com poder de voto, uma faltou 
e os outros quatro optaram pela detenção. São eles: Abel Gomes, 
relator do caso; Paulo Espírito Santo;Messod Azulay Neto; e Marcelo 
Granado.Os parlamentares tiveram o pedido de prisão feito pelo 
Ministério Público Federal (MPF) por meio da operação Cadeia 
Velha, segundo a qual os peemedebistas recebiam propina para 
votarem projetos favoráveis a determinados empresários - além disso, 
segundo o G1, também aprovavam contas de governadores mesmo 
diante de ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

PF desmonta quadrilha que desviou R$ 400 milhões da Caixa
A Polícia Federalrealizou uma operação para desmontar 

uma quadrilha suspeita de desviar cerca de R$ 385 milhões 
da Caixa Econômica Federal por meio fraudes a contratos 
de tecnologia da informação.Cerca de 50 policiais cumprem 
10 mandados judiciais de busca e apreensão em Brasília.As 
investigações apontam que os funcionários do banco e o sócio 
da empresa de consultoria, recebiam propina para favorecer 
as empresas de TI contratadas pela CEF.  As empresasde 
TI faziam repasses a uma empresa de consultoria para 
pagar pelos serviços que ela sequer prestava. Parte desses 

valores, de acordo com a PF, era distribuída pela empresa 
de consultoria para os demais membros da quadrilha.A 
organização é formada por empregados da Caixa, empresários 
da área de TI e uma empresa de consultoria que pertence a 
um ex-funcionário do banco.Os integrantes do esquema vão 
responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva 
e formação de quadrilha. A operação, batizada de Backbone, 
recebeu esse nome para fazer referência à espinha dorsal 
de um sistema de rede de computadores.
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Precisamos de alguém que não seja bizarro
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afi rmou que precisamos 

de alguém que não seja bizarro, que fale com as pessoas ao ser questi onado 
sobre o pré-candidato e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), em palestra 
na terça-feira (14), na Universidade Columbia, em Nova York.O tucano também 
reconheceu a ascensão da direita evangélica. Considerando a desorganização de 
outras insti tuições, essas insti tuições estão organizadas, já elegeram pessoas e terão 
uma voz na eleição, afi rmou.FHC acredita, contudo que o debate em 2018 será 
centrado mais no problema da violência do que no avanço do conservadorismo. 
"Qualquer candidato que fale em crime menos como questão social e mais como 
um assunto real acaba abrindo um espaço mais à direita", disse.O ex-presidente 
chegou a dizer que muitos prefeitos poderiam ser bons novos líderes, mas não citou 
nomes. Ele alertou que um líder populista pode aparecer de novo e afi rmou que o 
único capaz de entusiasmar dessa forma as pessoas perdeu enorme credibilidade, 
em referência ao ex-presidente e presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, mas sem 
citá-lo.Na semana em que o tucano Bruno Araújo deixou o Ministério das Cidades, 
o que abriu porta para uma reforma ministerial no governo de Michel Temer, 
FHC afi rmou que o presidente está "discuti ndo o que fazer com alguns setores 
do governo, mas não por moti vos ideológicos". "É um retrato de como a coisa 
funciona. É um sistema que implica algumas formas de corrupção", acrescentou.

STJ confi rma condenação de Bolsonaro por danos morais 
O deputado Jair Bolsonaro discute com a deputada Maria do Rosário durante 

comissão geral, no plenário da Câmara dos Deputados, que discute a violência 
contra mulheres (Marcelo Camargo/Agência Brasil). A Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justi ça (STJ) manteve, por unanimidade, decisão da primeira instância 
que condenou o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) a pagar R$ 10 mil de indenização 
por danos morais à deputada Maria do Rosário (PT-RS). A decisão foi tomada no dia 
24 de outubro, mas publicada na semana passada.Em agosto, o colegiado julgou o 
caso pela primeira vez, mas a defesa do deputado entrou com novo recurso para 
esclarecer supostas omissões e contradições na decisão.O Tribunal de Justi ça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou Bolsonaro por ter dito, em 2014, 
que Maria do Rosário não mereceria ser estuprada por ser muito feia, não fazendo 
seu ti po. A defesa de Bolsonaro argumenta que tem imunidade consti tucional, 
não podendo ser alvo de ações do ti po ou de condenações por palavras que tenha 
proferido enquanto deputado. Entretanto, a Justi ça entendeu até o momento 
que as declarações dele foram feitas fora do contexto da ati vidade parlamentar.
Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) em duas penais por causa do 
mesmo episódio, ambas relatadas pelo ministro Luiz Fux.

Barroso nega que será candidato à presidência
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse na 

quarta-feira, 15, que não tem intenção de ser candidato à Presidência da República. 
Em nota à imprensa, respondendo a um arti go do jornalista Elio Gaspari, Barroso 
destacou que sua atuação para colaborar com o Brasil se dá dentro de sua missão 
como professor e como ministro do Supremo. "Em defi niti vo, asseguro que não passa 
pela minha cabeça qualquer projeto eleitoral, circunstância que comprometeria a 
autoridade e a independência de minhas posições", ressaltou Barroso na nota. - Li 
hoje o arti go de Elio Gaspari que, analisando o quadro políti co, menciona o meu 
nome como possível alternati va a candidato a Presidente da República. Gostaria 
de afi rmar, de forma categórica, que eu vivo para pensar o Brasil e ajudar a 
aprimorar as insti tuições, mas sempre dentro da minha missão como professor e, 
circunstancialmente, como Ministro do STF. Em defi niti vo, asseguro que não passa 
pela minha cabeça qualquer projeto eleitoral, circunstância, que comprometeria 
a autoridade e a independência de minhas posições".

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 Bruno Turra 45, Residencial 
Casavechia R$ 450,00 mensais 
7) Casa madeira, 3 dormitórios, 
Rua Leônidas Buy 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) Casa Alvenaria, 3 dormitórios, 
Rua Antonio Silveira Melo 335, R$ 
550,00 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 2.100m² Rua José 
Israel Neca, R$ 130.000,00
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, Acesso da Rua 
dos Dominicanos, R$ 240.000,00
10. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00
11. Casa Alvenaria 70,00m², 
Terreno 260,00m² Rua Goiás 
652, centro, R$ 110.000,00
12. Casa Alvenaria, terreno 
267m², Rua 4, 108, Jardim Pedro 
G da Luz, R$ 130.000,00
13. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu 
Machado de Oliveira 27, Jd 
Adram R$ 220.000,00
14. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro 
Barbosa 308, R$ 120.000,00
15. Casa Alvenaria 100m², terreno 
300m², Rua Antonio Silveira Melo 
422, R$ 200.000,00
16. Casa Nova 70m² Residencial 
Bica d´agua R$ 115.000,00
17. Chácara área de 3.048 m², 
Kaloré – Pr R$ 150.000,000

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


