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   PILAR
(43) 3474-1241

Avenida Brasil, s /n  - Grandes Rios - PR

Troca de óleo  
3x no cartão 

sem juros

De 27/11 a 03/12
Farmácia Magistal

99921-9161
3461-3773

Farmácia Rede Forte 
99844-7965

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA 
RENOVAÇÕES E NOVAS HABILITAÇÕES, 

CATEGORIAS C, D e E
CONTATO:  

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

e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

43 99975-4642

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Pedido de Informação nº084/2017 – solicito informação ao senhor 
prefeito municipal junto com a secretaria de saúde como está o andamento 
para reabertura da UBS do bairro Postinho. qual programação que se 
enquadra naquele posto de saúde, qual a previsão,  a população pede 
uma resposta, pois eles necessitam muito daquela UBS no bairro Postinho.  

escola caminhos do saber, matriculas abertas do 
berÇÁrio ao 5º ano.

venham nos fazer uma visita e conhecer nosso espaÇo. 
temos uma equipe de profissionais, altamente treinada.

 sistema de ensino dom bosco.
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LINGUA DE FOGO
A Prefeitura da Terra da Uva não está pedindo 

dinheiro para a Festa da Uva. A Prefeitura está 
pedindo patrocínio, onde haverá uma contrapartida 
em divulgação da empresa. Um gesto normal, feito 
por qualquer outra prefeitura ou instituição. E outra, 
a Festa é feita do povo e para o povo, não depende 
única e exclusivamente da Prefeitura, e sim de todos. 
Vixe!!

Quem será a prof que anda de guarda costa?
Cumadi faz uma restrição na Jandira pra agradar o 

valeti. Estreitou o vale!
Na Terra do Café madura dá em cima de valetinho 

cheirando a leite. Tá pegando pra criá!
Cachorreiro chama cumadi de véia. Não sei no 

que vai dar. Fuja loko!
Recebi a aposta do Corinthiano das Tintas, mas 

perdeu a graça, não posso mais cobrá-lo. 
Quem será a cumadi barata? Será que o salmão 

ta dando alergia?
Na Terra do Boi a coisa ta tão parada que pra 

engatar uma segunda tem que parar. É vero!
Funcionário corinthiano anda nervoso com a 

imprensa. Parece que a casa vai cair!
Na Terra do saquê, locutor toma todas no 

aniversário do Samurai Voador, que quese toma o 
microfone da cantora. Tropeçou no rabo do Camelo 
(Jamel), se assustou com o rugido Oncinha (pinga), e 
se desentendeu com o Velho Barreiro. E ainda gritou 
,aqui não telecoteco. Fuja João Canabrava!!

Gordinho Brutus anda violento nas esquinas com 
a pretona. Uma hora vai errar a tangente e... Vai de 

vagar maninho!
Dizem que a Terra do Boi tem muito torcedor do 

São Paulo. É mesmo? Porquê? Não entendi!
Quem é o valeti que ta sonhando com a Xuxa? 

Azedou o vinho!!
Na Terra da Madeira do pau caiu a foia, cornuto 

pega periguete com outro e promete bronca. Mas ao 
que parece fi cou só na promessa. Mais um cornuto 
manso!

Na Terra da Uva. Quem é o funcionário que veio 
dos 5º dos infernos? Volta pra lá capeta!!

Segundo o fi lósofo Arisfódeles – Chuva é igual 
puta. Pra dormir com ela é uma delicia, mas pra sair na 
rua é no mínino complicado. Profundo! 

Amigo Jornalista: Tem um blogueiro da região que 
tem hora que ta mais para Pai de Santo, hora Padre, 
com uma voz enjoativa que mais parece com taquara 
rachada, virou um puxa saco do Homem, se o Exmo 
for à praia ou piscina ele morre afogado, isso porque 
falava mal, hoje é essa prosa asquerosa de puxa-
saquismo. Rapais!! Com a palavra...

Quem será o funcionário campeão das propinas? 
Tá em plena atividade!

Na Terra do Café morena fogosa quase mata 
valeti. Saiu parecendo um frango destroncado. Vixe 
maninha! A coisa foi feia. Se não guenta...

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com

Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não 
refl etindo, necessariamente, a opinião do Jornal.
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Delator afi rma que Pezão recebeu R$ 4,8 
milhões de propina

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), teria 
recebido R$ 4,8 milhões de um dos operadores do esquema de 
propina de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. A informação 
consta da deleção premiada de um funcionário do doleiro 
Álvaro José Novis. Segundo o delator Edimar Moreira Dantas, 
o governador era identifi cado como Pé Grande nas planilhas 
entregues aos procuradores. A notícia foi divulgada pela Rede 
Globo na segunda (20). De acordo com Dantas, ele gerenciava 
uma conta criada exclusivamente para o pagamento de propinas. 
Na delação, o funcionário do doleiro informou que o dinheiro 
era enviado pela Fetranspor, a Federação das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. O 
governador disse que não conhece e nunca esteve com Dantas 
e garantiu que jamais tratou de pagamento ou recebimento 
de recursos ilícitos. Ao Ministério Público, o funcionário de 
Novis afi rmou que o dinheiro era entregue a um intermediário 
identifi cado como Luís. Para os procuradores, o intermediário 
seria Luís Carlos Vidal Barroso, assessor do governador ainda 
contratado do governo do Estado. Nas planilhas do doleiro 
aparecem cinco pagamentos a Pé Grande num total de R$ 4,8 
milhões. Os pagamentos foram feitos de 22 de julho de 2014 a 
8 de maio de 2015. Nessas datas, Pezão já tinha assumido o 
cargo de governador do Rio.

Lula recebeu R$ 27 mi por palestras em 
4 anos

Empresa de palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), a LILS recebeu em conta nada menos do que 27 
milhões de reais em quatro anos, entre abril de 2011 e maio de 
2015, segundo o jornal O Estado de S.Paulo. O valor citado foi 
arrecadado, segundo a prestação de contas da empresa, com 
as 72 palestras que o ex-presidente teria feito no período, a 
custo de 200.000 dólares (cerca de 650.000 reais em valores 
de hoje) cada. Alvo de um pedido de bloqueio de valores feito 
pelo Ministério Público Federal (MPF), Lula, que é dono de 
98% do capital da empresa, afi rmou durante participação no 
Congresso do PCdoB não possuir o dinheiro cobrado pelo MPF: 
24 milhões de reais. “Já provei minha inocência, quero agora que 
eles provem. O cidadão deveria ter a decência de dizer onde eu 
tenho 24 milhões de reais”, declarou. Ao todo, a movimentação 
fi nanceira da LILS chegou a 52 milhões de reais no período e 
provocou suspeitas do Conselho de Controle das Atividades 
Financeiras (Coaf), ligado ao Ministério da Fazenda. O Coaf 
estranhou o fato que quase todos os valores que entraram na 
conta da empresa de palestras de Lula saiu no mesmo período, 
depositando em fundos de investimento uma quantia maior do que 
a arrecadada, pouco mais de 35 milhões de reais. O bloqueio foi 
pedido pelo MPF ao juiz federal Vallisney de Souza Oliveira em 
um processo ao qual o ex-presidente e seu fi lho, Luís Cláudio 
Lula da Silva, respondem no âmbito da Operação Zelotes, da 
Justiça Federal em Brasília. O petista é acusado de tráfi co de 
infl uência, organização criminosa e lavagem de dinheiro na 
compra de 36 caças da empresa sueca Gripen e na prorrogação 
de incentivos fi scais às montadoras de veículo Antes de decidir 
sobre os valores, Vallisney determinou que o ex-presidente se 
manifeste sobre o bloqueio. Em nota, o advogado Cristiano Zanin 
Martins, que defende Lula, afi rmou que a intenção do MPF “não 
tem qualquer base jurídica e materialidade” e que este processo 
é mais um que integra a “perseguição política” contra o petista.

Em seu pronunciamento, a vereadora apresentou a Indicação nº 069/2017. Com a medida, ela encaminhou 
pedido ao Poder Executivo, solicitando a emissão de um relatório que mencione todas as obras que estão em 
andamento no Município. Na mesma propositura, ela requereu a emissão de um relatório da Vigilância Sanitária, 
devendo constar todas as notifi cações, autuações e aplicações de penalidades. 

 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 27/11 a 03/12

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

MARCILIO CEZAR VICENTE 
Faxinal

No uso da palavra, o presidente da Casa de Leis enviou pedido ao Executivo. Por meio da Indicação nº 
111/2017, ele solicita que haja a composição do Conselho Municipal de Turismo, com a defi nição dos integrantes 
da sua diretoria e demais membros. Em parceria com o vereador Édi Willian Moreira dos Santos, o presidente 
também ingressa com o Requerimento nº 109/2017, pedindo que o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) 
permaneça aberto nos fi nais de semana e feriados; também requer informações sobre as interrupções das 
atividades do Centro de Educação e Formação da Criança e do Adolescente (CEFCA); e que seja nomeado um 
chefe para a Defesa Civil.

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal

Com o Requerimento nº 109/2017, encaminha pedido ao Executivo, solicitando a abertura do Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT) durante os fi nais de semana e feriados. Requer informações sobre o funcionamento 
do Centro de Educação e Formação da Criança e do Adolescente (CEFCA). "Queremos saber se as atividades 
foram paralisadas e os motivos pelos quais isso aconteceu, pois tal fato é muito prejudicial às crianças", ressalta. 
Pede que haja a nomeação de um chefe para a Defesa Civil. Conforme ele, este é um cargo não remunerado e 
importante, pois tem como responsabilidade tentar prevenir possíveis catástrofes. Apresentando a Indicação nº 

068/2017, sugere que a verba que seria destinada à duplicação da Avenida Brasil seja aplicada na viabilização de asfalto nos locais 
faltantes da cidade. "É preciso dar prioridade aos locais que necessitam de asfalto", diz. Pede a disponibilização de um local para 
haver a implantação de uma central de doações de roupas e móveis. Dessa maneira, haverá atendimento prestado às famílias 
carentes. Solicita que o Executivo estude a possibilidade de instalar um ponto de atendimento ao turista no trevo principal da 
cidade. "Esse é um local por onde muitos turistas passam e eles necessitam de informações que, muitas vezes, não são fornecidas 
com objetividade pelos funcionários do comércio", explica. 

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

PAULO JACARÉ
Grandes Rios

Requerimento nº120/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal fazer uma reforma geral na escola municipal 
Manoel Jose Lopes em especial na sala dos professores. pois em dias de chuva molha tudo dentro, peço em 
regime de urgência, pois os professores e alunos precisam e esperam anciosamente por esta reforma.  

Requerimento nº121/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal refazer a cobertura da UBS de Flórida do 
Ivaí pois está chovendo muito lá dentro, difi cultando o trabalho do médico e funcionários.

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS E MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

O Projeto de Lei (PL) n° 064/2017 obriga empresas que receberam doação de terrenos do Município a destinar, no mínimo, 
10% das suas vagas de emprego a pessoas que ainda não possuem experiência comprovada na carteira de trabalho. O objetivo 
é dar oportunidade e 

garantir a inserção de jovens no mercado de trabalho. A propositura é de autoria dos vereadores Édi Willian Moreira dos Santos 
(PPS) e Marcela Carvalho Rodrigues (SD), e passou por segunda e última votação na sessão ordinária do dia 20 de novembro. 

Em justifi cativa anexa ao projeto, os autores mencionam que, com a grande onda de desemprego que atinge o País, torna-se 
ainda mais difícil conseguir uma vaga no mercado de trabalho, principalmente, para os jovens que ainda não possuem experiência. 
“A maioria das empresas exigem que o trabalhador tenha certa experiência para que a contratação seja efetivada, mas como 
comprovar a experiência, se não houver a chance de ter o primeiro emprego?”, indagam os vereadores.  

Conforme eles, o poder público não pode interferir na livre iniciativa da indústria e do comércio, mas, com essa propositura, 
pode ocorrer uma troca de benefícios. “É uma forma de troca com as empresas benefi ciadas pela doação de terrenos, garantindo, 
assim, o primeiro emprego de muitos jovens”, frisam os autores.

Gasolina sobe pela 4ª semana seguida e bate novo recorde
O preço médio da gasolina voltou a subir na última semana, 

de 3,966 reais para 4,023 reais por litro, segundo dados da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Foi a quarta alta semanal consecutiva, e o combustível 

atingiu o valor mais alto no ano. O levantamento levou em conta 
o valor cobrado em 3.100 postos no país. O diesel e o etanol 
também tiveram aumento.Farmácia Magistal

99921-9161/ 3461-3773
Farmácia Rede Forte 

99844-7965
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
no dia 24 de novembro,  na Escola  Humberto de Castelo Branco. Uma 
moradora da cidade, que estava acompanhada de sua fi lha,  afi rmou que 
dentro da Escola, foi furtado seu celular marca Lenovo. Disse ainda que 
na hora do intervalo, o aparelho foi deixado em sua carteira dentro da 
sala de aula. Algumas medidas foram adotadas na tentativa de recuperar 
o telefone, mas ele não foi encontrado. 

Três ocorrências em Faxinal
No dia 24 de novembro, às 22h40min, na Av. Eugênio Bastiani, um 

cidadão estacionou seu veículo gol branco com placas AAI-1727, por 
volta das 17h00min, e ao voltar, às 22h00min, o carro havia sido furtado. 
Informou ter deixado o carro aberto e que no vidro traseiro ele tinha um 
adesivo com o desenho de um chapéu. Ainda em Faxinal, também na 
Av. Eugênio Bastiani com Rua Dr. Leônidas Buy, um ladrão foi fl agrado 
arrombando um bar, por volta das 2 horas da madrugada de sábado, 
dia 25 de novembro. Quando a Polícia chegou, ele saiu correndo pelos 
fundos, pulando muro e fugiu. Ainda em Faxinal, no dia 25 de novembro, 
às 03 horas, da madrugada na Rua São Paulo, em frente ao numeral 368, 
foi abordado Cleiton Ferrareto, de 28 anos, com um Vectra azul, placas 
CHN 8443, em atitude suspeita. "Quando o abordamos, notamos que 
estava com sintomas de embriaguez, mas ele se recusou a fazer o teste. 
Também encontramos no carro, uma pequena quantidade de cocaína. 
Ao ser dada voz de prisão o rapaz fi cou alterado e promoveu desacatos. 
O carro também foi apreendido por constar pendências", informou a 
PM. O acusado negou que estivesse embriagado e o cometimento de 
qualquer tipo de crime.

Acidente com Toyota de Grandes Rios
No dia 20 de novembro, à tarde, por volta das 17:00 hs, um acidente 

aconteceu próximo a Bella Agrícola, sentido Londrina/Mauá da Serra, 
envolvendo uma Toyota Bandeirantes de cor bege, do município de 
Grandes Rios. Dentro estavam duas pessoas conhecidas de Grandes 
Rios, Vardão da Pa e Xerife, como são carinhosamente chamados. Eles 
são residem em Ribeirão Bonito, distrito do município de Grandes Rios. 
Segundo informações os dois estão fora de perigo, apenas Vardão teria 
se ferido no rosto, mas passam bem.

Irmãos brabos do tráfi co são presos em Grandes Rios
A Polícia Civil de Grandes Rios, equipe do delegado Ricardo Mendes, 

e investigadores, Cláudio e Abel, cumpriram um mandado de busca e 
apreensão em uma casa na Rua José Aparecido, no Conjunto Albatroz. 
Ao chegar no local, onde havia suspeita de tráfi co de drogas, foi lido o 
termo, expedido pela Comarca local, mas os moradores não abriram 
a porta. Não restando outra opção, os agentes da Civil arrombaram a 
referida porta e conseguiram acessar o interior do imóvel. Ao fazer busca 
no quarto, que seria o único existente, foi encontrada uma quantidade 
considerável de maconha, pesando 287 gramas e folhas de papel com 
algumas anotações, o que pode ser a contabilidade do tráfi co. Logo, os  
ocupantes do imóvel,  Mauricio Caetano  e Mauri Caetano, que são irmãos, 
assumiram a posse do entorpecente, por isso, receberam voz de prisão. 
Ao serem colocados na viatura, eles promoveram desacatos contra os 
investigadores, com palavras de baixo calão e ameaças veladas. Mesmo 
assim, foram levados para a Delegacia e ao serem colocados em um dos 
cubículos  com uma pessoa de nome José Rubens, que já estava detido, 
passaram a promover agressões contra  o preso, tendo os policiais  que 
intervir e retirar José Rubens daquele espaço antes que algo mais grave 
ocorresse. Neste momento, mais xingamentos e desacatos foram feitos 
aos agentes da Civil. Todas as providências foram tomadas e os irmãos 
fi caram a disposição da Polícia Judiciária.

Jovem é preso após ameaças a família e vizinhos
Em Borrazópolis, novamente a Polícia Militar foi acionada para 

comparecer na Vila Verde, na frente do Salão Comunitário, onde foi 
detido Marcelo Augusto de Oliveira, mais conhecido como Do Mato, de 
23 anos. Ele já tem outras passagens por danos na residência e ameaça 
a familiares, moradores da região e ainda é acusado de ser usuário de 
drogas. Quando a PM chegou ao local, vizinhos relatam que o jovem 
estava embriagado e sob efeito de entorpecentes desde à tarde, e que, por 
várias vezes, os ameaçou, sendo que durante a noite, foi até a residência 
deles e de posse de uma enxada, os chamava e dizia que os mataria. 
As ameaças também se estendiam a seus familiares e aparentemente 
sem motivos. Com a chegada dos soldados, foi constatado que o jovem 
estava alterado, por isso, foi dada voz de prisão, mas o rapaz reagiu 

 Arrombamento e furto em Faxinal
Em Faxinal, foram duas situações de furto, uma delas no dia 22 de 

novembro, às 23 horas, na Rua Principal, do Distrito de Nova Altamira. Um 
homem de 31 anos, contou que saiu de casa às 19:40 horas, e voltou às 23 
horas, quando encontrou a porta da cozinha arrombada e seus pertences 
todos revirados. Foram subtraídos: um cofrinho verde no formato de um 
cubo com aproximadamente R$100,00 reais em moedas diversas; uma 
corrente de prata de aproximadamente 40 cm; e um notebook, porém 
este foi localizado em um terreno ao lado da casa, escondido em meio 
ao matagal. A polícia questionou vizinhos e testemunhas, mas ninguém 
percebeu a ação dos bandidos. Também procurou a Polícia, uma mulher 
de 90 anos, da Av. Eugênio Bastiani, ela acusa um adolescente, que 
mora nas proximidades de sua casa, de ter ido até sua residência, e 
enquanto ela estava no banheiro, furtar seu celular. A mulher optou por 
não representar porque alega ter medo do acusado.

 Agência dos Correios de Borrazópolis é assaltada 
A polícia recebeu informações de testemunhas e também teve acesso 

as imagens das Câmeras do Sistema de Segurança dos Correios, e não 
há dúvidas de que o assalto aos Correios foi realmente praticado pelo 
Michael Lima dos Santos, o conhecido Nego Mau. Apesar de jovem, ele 
já tem uma fi cha extensa de crimes cometidos, entre eles, um assalto 
ao Posto de Combustível Ducatti, que na época funcionava como Auto 
Posto Ivaipetro. O jovem já foi preso várias vezes, condenado, mas a 
justiça branda o mantém preso por algum tempo e logo o liberta para 
que possa terminar de cumpri a pena em liberdade. Quando ele chega 
na cidade, passa a ser o terror dos comerciantes que fi cam apreensivos 
imaginando ataques. Quem tiver informações do meliante, deve ligar 
190, ou delegacia mais próxima. O ladrão usando touca ninja, invadiu a 
Agência dos Correios de Borrazópolis, no dia 22 de novembro, quarta-
feira. Era por volta das 14:30 horas, quando o crime ocorreu. Segundo os 
dois funcionários que trabalhavam no local, o segurança e três clientes, o 
rapaz usava uma arma, parecida com uma pistola. O ladrão levou apenas 
dinheiro do caixa. Com base nas características que foram coletadas, 
a Polícia Militar iniciou patrulhamento, mas o suspeito estava foragido.

 Bandidos voltam a agir contra a Cooperativa Sicredi 
Em Kaloré, a agência da Cooperativa Sicredi, que é praticamente a 

única instituição que presta serviços bancários na cidade, foi novamente 
alvo de ataque no dia 22 de novembro, de 2017. Nos últimos meses, as 
instalações da empresa, estão em um endereço improvisado, na Avenida 
Paraná, porque na penúltima ação, ocorrida em 07 de março, de 2017, a 
Quadrilha da Dinamite explodiu o prédio causando danos signifi cativos 
e assustando a cidade. Na madrugada  do dia 22  de novembro, a ação 
foi tranquila. Segundo informações os marginais fi zeram dois buracos 
na parede, divisa do prédio da agência com a Emater e conseguiram ter  
acesso a uma sala em que fi ca o cofre, mas como o local é improvisado, 
não fi ca dinheiro guardado, por isso, eles chegaram a abrir o referido 
cofre, mas havia apenas um colete balístico e um revólver 38 do vigilante, 
objetos que foram levados. Imagens do sistema de segurança revelam 
que dois homens  encapuzados entram no Sicredi, mas possivelmente 
outros estavam aguardando do lado de fora.  

Homens armados roubam os Correios de Mauá 
A Polícia Militar de Mauá da Serra também foi acionada após assalto 

na Agência dos Correios daquele município. Uma situação que difi cultou 
a ação rápida da PM foi que o crime aconteceu por volta das 09 horas da 
manhã, mas somente após as 11 horas, é que os soldados de plantão, 
Sidnei Brocoli e Beraldo,  foram acionados. Ao chegar no local, a vítima 
informou que dois meliantes usando blusas escuras e bonés, entraram 
na empresa e anunciaram o roubo, sendo que um deles fi cou parte do 
tempo  na porta e na calçada, na função de olheiro, ou seja, observando 
se a Polícia não se aproximava ou qualquer movimentação que pudesse 
atrapalhar o crime. Eles fugiram levando apenas dinheiro do caixa. A 
fuga foi a pé, mas possivelmente havia algum veículo de passeio ou 
motocicleta nas proximidades.

Dois casos de furto na cidade e zona rural 
 No dia 24 de novembro, às 15 horas, Estrada da Fogueira, Km 8, 

Sítio Godoy, um agricultor informou que chegou em sua propriedade, por 
volta das 10h00min e encontrou a porta da frente da residência arrombada. 
Levaram: uma roçadeira Stihl; dois botijões de gás; uma pistola de vacina; 
15 kilos de carne; e várias ferramentas. O segundo furto ocorreu também 

com socos, chutes e empurrões, sendo necessário o uso moderado da 
força e emprego de algemas. Marcelo foi encaminhado até a 53ª DRP 
de Faxinal, para as devidas providências. Segundo a Polícia, a questão 
mais complicada, é que a principal vítima é sempre a família, e na hora do 
registro da ocorrência, os pais não representam contra o fi lho difi cultando 
as ações das autoridades competentes.

Homem que atirou na cabeça faleceu em Grandes Rios 
Em Grandes Rios, faleceu Nelson Laveia, de 58 anos, que foi internado 

em estado grave no início da noite de sexta-feira, 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 no 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 Providência de 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 numero de série 
ou calibre defi nido. Ambas, juntamente com o revólver utilizado para os 
disparos, foram aprendidos e entregues a Polícia Civil, que adotou todas 
as providências cabíveis.

Polícia Militar aborda dois jovens suspeitos de tráfi co 
Em Rosário do Ivaí, no dia 21 de novembro, às 14 horas,  na Rua 

Cornélio Procópio com a Rua Ivaiporã, na  frente ao banco Bradesco, dois 
jovens foram detidos, um deles de nome Michael e o outro identifi cado 
por Renilson. Em contato com a Polícia Militar, o comando divulgou um 
boletim que foi registrado referente ás detenções. "Em patrulhamento, os 
soldados, sempre atentos, abordaram dois rapazes. Ao realizar a busca 
pessoal,  foi encontrado com um deles, uma  porção de substancia análoga 
à maconha, pesando 1 grama. Ela estava enrolado em papel de seda. 
Ao ser questionado aonde teria comprado, respondeu que foi com um 
indivíduo de nome desconhecido na cidade de Grandes Rios. Ambos não 
portavam documentos pessoais de identifi cação. Eles foram encaminhado 
para a Delegacia de Polícia de Grandes Rios", informou a PM. Os detidos 
negaram ligação com o tráfi co ou que estivesse cometendo crimes.

Suicídio em Faxinal
Um suicídio aconteceu nesta tarde de segunda-feira dia 20 de 

novembro em Faxinal, um cidadão chamado de Adriano, mais conhecido 
na cidade como Pintinho, acabou tirando a própria vida com uma cinta, 
ele amarrou no patente da porta e se enforcou. Em respeito à família não 
divulgaremos imagens alguma. Ainda não se sabe o que teria motivado 
o ato extremo. A polícia está no local aguardando apenas a chegada do 
IML para retirada do corpo.

Família de Faxinal fi ca ferida em acidente 
Em Marilândia do Sul, na Rodovia PR 539, trecho que liga com o 

município de Rio Bom, próximo a Igreja do Góis, houve um acidente 
do tipo choque contra barranco às 18 horas, de sexta-feira, dia 25 de 
novembro. Segundo informações, uma família de Faxinal, que ocupava 
uma Spacefox, com placas DXD-5570, de Faxinal, fi cou ferida. O carro 
era dirigido por João da Silva Filho, de 48 anos. No carro estava sua 
esposa, Maria Muchal Frizon, de 41 anos, a fi lha, Maria Helena Frizon, 
de 10 anos, e ainda, Maria Muchal da Silva. Todos foram socorridos e 
levados para o Hospital da Providência, em Apucarana.  

Voltou de viagem e encontrou a casa arrombada 
Em Grandes Rios,  no dia 20 de novembro, às  19h30min, na saída 

para a  Estrada da Balsa do Marollo, no Conjunto Albatroz, Ismael Pedro, 
registrou arrombamento de sua residência. Segundo a PM, o cidadão de 
70 anos, contou que  foi viajar dia 17 de novembro, de 2017, e retornou 
no dia 20 de novembro, e encontrou sua casa violada. Subtraíram uma 
TV de LCD de 32 polegadas, que não soube informar a marca; também 
um aparelho receptor de parabólica, um botijão de gás cheio, várias 
peças de roupas e um par de sapatos. Os meliantes  entraram pela janela 
da cozinha que foi encontrada com o  vidro quebrado. A pia da cozinha 
estava suja de barro. 
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Em Rosário do Ivaí, de segunda a sexta-feira, tem 
atendimento básico de saúde bucal no Centro de Saúde José 
Miguel Silva Lino. Os procedimentos realizados na Unidade 
de Saúde de Rosário do Ivaí são: prevenção, proteção e 
recuperação da saúde bucal; diagnósticos de doenças bucais; 
orientação de higienização bucal; restauração dentária, entre 
outros. A saúde bucal também é uma das prioridades na gestão 
do prefeito Kuroda. Na atual gestão, a população rosariense está 
sendo atendida também com os procedimentos de implantes 
dentários gratuitos, algo inédito em Rosário do Ivaí. Foram mais 
de 100 agendamentos de casos para realização de implantes, 
através de um convênio da Prefeitura Municipal de Rosário do 
Ivaí com a Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. As 
cirurgias para os implantes dentários estão sendo realizadas 
em Apucarana. – Da assessoria

Saúde bucal é prioridade em 
Rosário do Ivaí

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. Em 
justifi cativa anexa ao projeto, o autor menciona que, em todo 
o País, há inúmeras obras que, após cerimônias festivas ou 
solenes para a sua inauguração, não atendem às condições 
mínimas de serem implantadas ou não cumprem com as 
fi nalidades para as quais foram realizadas. Para ele, esta 
nova legislação garantirá que obras públicas sejam feitas com 
qualidade, sem pressa para serem concluídas. Ele menciona 
que, entre as obras públicas citadas no projeto, estão a 
pavimentação de vias, reformas ou construções de hospitais, 
escolas, unidades básicas de saúde, entre outras. Segundo o 
vereador, antes de inaugurar a obra, o responsável técnico e 
o gestor do órgão executor deverão atestar, por escrito, que a 
obra se encontra em condições de uso, segurança e obedece 
todas as exigências legais.

Proibida a entrega e inauguração de obras 
incompletas

Propositura de autoria do vereador Édi Willian

O prefeito Gerôncio Carneiro Rosa recebeu em seu gabinete, 
na tarde de terça-feira (21), representantes da APP, professores 
do Município, a secretária de educação Luana e funcionários 
da administração, para discutir assuntos sobre reajuste aos 
professores, de acordo com piso nacional. Desde o início do 
seu primeiro mandato, o prefeito Gerôncio tem dado total apoio 
aos educadores do município. – Da assessoria

Prefeito Gerôncio se reúne com educadores

Um sonho de mais de 40 anos está sendo realizado pelo 
prefeito Kuroda, de Rosário do Ivaí, uma ponte que liga o 
município de Ortigueira a Rosário do Ivaí está sendo construída 
em alvenaria. Segundo o prefeito Kuroda, de Rosário do Ivaí, 
essa ligação dos dois municípios era um sonho antigo, e que, se 
Deus quiser, até o mês de dezembro vai virar realidade. “Essa 
obra, vai facilitar em muito o tráfego na região, e aproximar 
ainda mais, os dois municípios”, disse o prefeito Kuroda”, que 
não mediu esforços para o sucesso desse empreendimento.

Ponte Rosário/Ortigueira sonho de 40 anos 
em fase de acabamento

O Deputado Wilmar Reichembach acaba de liberar recurso 
no valor de R$ 297.000,00 para aquisição de caminhão para 
coleta seletiva de lixo, para o município de  Rosário do Ivaí. 
Mais uma conquista do prefeito Ilton Shiguemi Kuroda para a 
população rosariense. Vale ressaltar, que o prefeito kuroda tem 
buscado diversas parcerias sempre com intuito de favorecer a 
população, suprindo suas necessidades, através de uma luta 
incansável em busca de recursos. - Da Assessoria

Kuroda incansável na busca de recursos 
Município recebe verba para aquisição de 

caminhão coletor de lixo

Um projeto digno de elogios foi implantado em 2017, primeiro 
ano da gestão do  prefeito Ylson Gallo e vice Galdério. Segundo 
informações, trata-se do "Criança na Escola é Show de Bola!!", 
que basicamente é uma escola de futebol para  crianças da 
rede municipal  de ensino, entre 7 e 11 anos. "Investimos 
em equipamentos, uniformes, e o trabalho é conduzido pelo 
professor Pablo Munhoz. Esta é mais uma ação na área do 
esporte que o Rafael Cantagallo conseguiu implementar. 
“Investir no esporte, é investir no futuro, acreditando e 
incentivando novos talentos com disciplina e trabalho em 
grupo; e assim, formando também melhores cidadãos", disse 
o prefeito Ylson Cantagallo, orgulho do trabalho realizado pelo 
fi lho. Rafael disse que o projeto já conta com o envolvimento 
de mais de 150 crianças. "Esse era um sonho meu e que só foi 
possível, graças ao prefeito municipal, que é meu pai, e é um 
apoiador do esporte. E digo mais, vamos lançar outro projeto 
para incentivar o Voleibol", salientou Rafael. Ainda segundo 
ele, assim que Gallo assumiu o comando da Prefeitura, o 
esporte foi tratado com prioridade, por isso,  2017, foi um 
ano de ótimos resultados, onde pelo menos duas categorias 
subiram para a Série A do esporte paranaense, além de outras 
conquistas. Ele também lembra que Faxinal reformou o Ginásio 
de Esporte, investiu em eventos, um exemplo, foi o JAVI´S 
(Jogos Abertos do Vale do Ivaí) e outros, como o MotoCross 
que foi um sucesso. – Da assessoria

Criado o projeto Criança na Escola é Show 
de Bola de Faxinal

Escolinha de Futebol implantada pelo atual 
secretário de esportes "Rafael Gallo" é um 

sucesso em Faxinal

Os cartórios de todo o Brasil começaram na terça-feira, 21 de 
novembro, a emitir novos modelos de certidões. Nascer, casar, 
morrer. Para cada um desses momentos tem uma mudança no 
papel. A partir de agora, as certidões de nascimento, casamento 
e óbito ganham cara nova. Todas terão o número do CPF. Quem 
já tem esses documentos não precisa fazer nada, mas, se quiser, 
pode incluir o número do CPF nos cartórios de graça. Além do 
local de nascimento, surge o item naturalidade. O registro pode 
vir no nome da cidade onde a criança nasceu ou onde a mãe 
mora. Também tem espaço para juntar no futuro informações 
como RG, passaporte, título de eleitor e até tipo sanguíneo. A 
expectativa é diminuir a burocracia, os custos e as fraudes. A 
norma facilita o reconhecimento de novos modelos familiares 
como a chamada paternidade ou maternidade socioafetiva. Na 
certidão de nascimento, a mudança abre caminho para que uma 
criança seja registrada, em cartório, por uma mãe ou um pai não-
biológico (padrasto) sem necessidade de autorização judicial. 
Tudo vale para famílias de casais hetero ou homossexuais. 

Nova regra para certidões
Certidão de nascimento, casamento e óbito 

passa a ter número de CPF. Outra novidade na 
certidão de nascimento é a inclusão do nome do 
padrasto e a naturalidade, que não precisa ser a 

cidade onde a criança nasceu 
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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

ERRATA
O Jornal Só Negócios através de seu proprietário, Tolstoi Mantovani Junior, vem 

relatar que houve um erro crasso com relação à coluna Casais Apaixonados. 
Foi incluída nesse quadro, indevidamente a foto do Sr Lauro e da Sra Maria, 

que na verdade deveria ser postada no quadro Flashes do Ferra Bode. Esse erro 
de diagramação ocorreu de forma não intencional, mas esse Jornal assume de 

maneira geral e irrestrita a culpa pelo erro, ainda mais que esse erro ocorreu nas 
dependências de uma das mais respeitadas entidades da Região, o Ferra Bode, e o 

Sr Lauro e a Sra Maria são freqüentadores assiduos. Esperamos que com isso, fique 
claro que o Sr Laulo Yano e a sra Maria foram vítimas desse erro.

Tolstoi Mantovani Junior
Diretor Proprietário

Aniversário triplo: neto Alessandro, pai Hipólito e 
avô Nelson. Parabéns!!!

O amigo Junior Aranha, proprietário do Beer Serv, de niver em Faxinal. 
Parabéns!!

Mariana, fi lha do casal e grandes amigos, Rogério  
e Eli, de niver em Porto Velho. Parabéns!!



07E�içã� 619 - 27 �� n�����r� �� 2017

contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ROSÁRIO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ

O Departamento de tributação do Município de Rosário do Ivaí 
comunica aos constribuintes que estão com seus tributos em atraso ou 
em dívida ativa, que compareça junto ao departamento de tributos para a 
regularização ou o parcelamento de seus débitos, o não comparecimento 
implicará em cobrança judicial conforme a Lei de responsabilidade fiscal.

Com os recursos dos Tributos recebidos a Prefeitura poderá estar 
investindo na melhoria e conservação da cidade, e em serviços como 
saúde, educação, transportes e lazer.

Aqui o dinheiro público é tratado com respeito.

O prefeito Kuroda como sempre fez, mesmo antes de assumir 
o mandato, comemorou seu aniversário em grande estilo e 

com a participação de mais de 1000 pessoas. Parabéns!!
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 Prefeito e Secretário de Saúde do Paraná entregam UBS 
A Unidade Básica de Saúde Benedito Ferri é mais uma das tantas obras que o prefeito Ylson Gallo 

conseguiu concluir em menos de um ano de governo
A cidade de Faxinal recebeu na sexta feira, 24 de novembro, de 2017, a visita 

do Secretário de Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto, que primeiramente esteve 
na Prefeitura, onde foi recebido pelo prefeito Ylson Álvaro Canta Gallo, e conheceu 
o novo projeto de reforma do Hospital Municipal de Faxinal e já autorizou um novo 
convênio de 1 milhão e 100 mil reais. Também foram liberados mais 100 mil reais para 
equipamentos. Depois ambos, prefeito e secretário, acompanhados dos vereadores, 
secretários, demais servidores, lideranças e comunidade, inauguraram a Unidade 
Básica de Saúde que recebeu o nome "Benedito Ferri". "Ressalto o empenho de 

nossa equipe da Secretária Municipal de Saúde, que está pronta para iniciar o atendimento já na segunda-feira, 27 de novembro. Esta 
unidade vai ter atendimento médico, odontológico e demais serviços de saúde para aproximadamente 1.500 famílias. É a saúde mais 
perto da sua casa, descentralização do atendimento e mais um compromisso cumprido dentro deste nosso governo", disse o prefeito 
que também agradeceu o secretário Michele, Deputado Alexandre Curi e governador Beto Richa. O chefe do poder executivo ainda 
ressaltou que a unidade básica era uma obra paralisada que foi concluída, assim como vai acontecer com o Hospital Municipal. Outro 
anúncio feito por Gallo, foi a conquista de um ônibus 0km com ar condicionado e todo conforto para atender os cidadãos que precisam 
de transporte para outros centros. "Estamos aqui inaugurando mais um endereço de saúde, totalmente equipado, com qualidade e isso 
é uma meta do nosso Governador Richa, pois acreditamos que tão importante quanto os Hospital, também são as unidades básicas. 
Em Faxinal, quero parabenizar os políticos, porque todos estão unidos com um só objetivo, o desenvolvimento", disse o Secretário 
em entrevista ao Sérgio Oliveira, da Rádio Nova Era e Blog do Berimbau. Ele também falou dos recursos e mais equipamentos para 
a tão sonhada reforma do Hospital Municipal. "Eu tenho certeza que em saúde nada está acabado e, por isso, sempre estaremos 
fazendo novos investimentos" fi nalizou o Secretário. O evento foi considerado um sucesso. - Francisco Ferreira - RAL

Polícia Federal prende presidente nacional do PR em São Paulo
A Polícia Federalprendeu na quarta-feira, 22, o senador Antonio Carlos Rodrigues 

(PR) em São Paulo por suspeitas de corrupção e fraude envolvendo prestação de 
contas eleitorais. Rodrigues também é presidente nacional do PR. O mandato de 
prisão temporária cumprido pela PF foi expedido pela Justiça Eleitoral de Campos de 
Goytacazes (RJ). Rodrigues é alvo da mesma investigação que culminou na prisão 
do ex-governador Anthony Garotinho (PR) e da mulher dele, Rosinha, no Rio. Todas 
essas prisões têm relação com o depoimento prestado por Ricardo Saud, da JBS, 
à PF, no qual ele diz ter feito pagamentos para o PR em troca de apoio do partido à 
chapa da então presidente Dilma Rousseff, em 2014. Segundo empresário, o contato 

era feito por meio do senador e o repasse para o partido, segundo Saud, chegou a R$ 36 milhões. O pagamento teria sido feito por 
meio de doação ofi cial fraudada, uso de notas frias e propina paga em espécie. Saud afi rmou na delação que se encontrou com 
Antonio Carlos Rodrigues “não menos que 10 vezes”.

Kuroda comemora aniversário junto com o povo em praça pública
No domingo (19), o prefeito Ilton Shiguemi Kuroda promoveu seu tradicional 

almoço, comemorado nos últimos anos no distrito de Campineiro do Sul, Rosário 
do Ivaí. Familiares, funcionários e amigos do prefeito Kuroda ajudaram a servir 
o almoço de comemoração do aniversário do chefe do Executivo de Rosário do 
Ivaí. Kuroda demonstra sua humildade comemorando seu aniversário junto com a 
população do Município. Na oportunidade estiveram presentes amigos e algumas 
lideranças políticas, como o deputado estadual e secretário da Justiça e Trabalho do 
Paraná, Artagão Junior, o assessor Grilo representando o Deputado Sérgio Souza, o 
prefeito Gerôncio (Rio Branco do Ivaí), o senhor Altair Campos (Tatu) representante 

da prefeita Lourdes Banach (Ortigueira), o vereador Edinho (Ortigueira), os Vereadores, Jandre e Jesus, de Rosário do Ivaí, entre 
outros. O prefeito Kuroda recebeu algumas homenagens, como os Shows, com o cantor Tony Celso e a cantora Allana Macedo. O 
prefeito Kuroda agradece as lideranças políticas presentes, a comunidade rosariense, os colaboradores que ajudaram servir o almoço, 
o Studio meteoro e os cantores Tony Celso e Allana Macedo. - Da assessoria

'Não é a CPI da JBS, é a CPI do Ministério Público', diz Janot
Dois meses depois de deixar a cadeira de procurador-geral da República, Rodrigo 

Janot decidiu falar. Estreou uma conta no Twitter, passou a participar de eventos 
internacionais e, em entrevista ao Estado, denunciou o que considera uma reação 
orquestrada de políticos contra Ministérios Públicos na América Latina. No Brasil, 
segundo ele, a investida contra os procuradores vem por meio da CPI mista da JBS. 
“Vamos falar bem claro, é a CPI do Ministério Público Federal. Isso é muito grave.” 
A continuidade dos trabalhos da Lava Jato, para o ex-procurador-geral, passa pela 
articulação transnacional para investigar as reações políticas e pelo apoio da sociedade. 
Responsável pela condução das investigações contra parlamentares, ministros e 

presidentes nos últimos quatro anos, Janot aposta em 2018 como um ano decisivo no qual as urnas julgarão os políticos. Nenhum 
envolvido em escândalos merecerá seu voto, afi rma. Janot diz ainda, que faria exatamente a mesma coisa na negociação da delação 
com a J&F. Segundo ele, a Lava Jato não é uma questão só do Ministério Público. “É da sociedade brasileira e dos países atingidos”.

O apresentador de televisão Luciano Huck, cujo nome 
tem circulado como possível candidato à Presidência 
da República teve melhora signifi cativa de imagem nos 
últimos dois meses. Segundo a pesquisa Barômetro 
Político Estadão-Ipsos, a aprovação ao nome de Huck 
apresentou um salto de 17 pontos porcentuais desde 
setembro, passando de 43% para 60%. Já a desaprovação 
caiu de 40% para 32% no mesmo período. Com isso, Huck 
passou a ser a personalidade com a melhor avaliação 
entre as apresentadas pelo Ipsos aos entrevistados. Todos 
os demais 22 nomes do Barômetro Político deste mês, 
porém, são do mundo político ou do Poder Judiciário, mais 
sujeitos ao desgaste do noticiário. A pesquisa Ipsos não 
é de intenção de voto. O que os pesquisadores dizem 
aos entrevistados é o seguinte: “Agora vou ler o nome de 
alguns políticos e gostaria de saber se o (a) senhor (a) 
aprova ou desaprova a maneira como eles vêm atuando 
no País”. “Não me surpreende que Luciano Huck tenha 
melhorado em aprovação”, disse Danilo Cersosimo, 
diretor do Ipsos. “Esse salto tem muito a ver com o fato 
de seu nome ter sido cogitado como candidato e de ele 
próprio ter dado indícios de que gostaria de concorrer. 
Mas o ponto é se isso vai se converter em votos. Se a 
eleição fosse hoje, ele teria um desempenho razoável, 
mas não esse cacife todo.”

Aprovação a Huck cresce 17 pontos

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já 
tem maioria, ou seja, seis dos onze votos, para restringir 
o foro privilegiado de deputados federais e senadores 
a crimes cometidos no exercício de seus mandatos 
parlamentares e relacionados aos cargos que ocupam. 
A análise do assunto havia sido iniciada em junho e foi 
suspensa após um pedido de vista do ministro Alexandre 
de Moraes. Até a suspensão, quatro ministros haviam 
votado, todos favoráveis à restrição do foro: o relator, 
Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Marco Aurélio Mello 
e a presidente do STF, Cármen Lúcia. Alexandre de 
Moraes propôs uma restrição menor ao foro, divergindo 
de Barroso no sentido de que todos os crimes comuns 
cometidos após a diplomação no mandato, mesmo que 
não relacionadas a ele, devam ser abarcadas pelo foro 
privilegiado, enquanto infrações antes da diplomação 
no mandato, não. Os ministros Edson Fachin e Luiz Fux 
seguiram integralmente o voto do relator. Ainda votarão 
os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. 
O ministro Ricardo Lewandowski está de licença médica.

STF tem maioria para restringir foro 
privilegiado

Enfi m uma boa notícia
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e a
Gratidão é para sempre

É louvável o sentimento de gratidão que desenvolvemos 
para com as pessoas que nos auxiliam. Pessoas que 
alteraram o rumo das nossas vidas, pessoas que, em algum 
momento, nos dirigiram palavras de tal profundidade, que 
nos redirecionaram o sentido da existência. Nesse rol, se 
encontram pais, avós, tios, colegas, amigos, professores. 
Pessoas que fi zeram a grande diferença em nossa jornada. 
Contudo, existem outras que transitam pela nossa vida uma 
única vez, nos oferecem algo grandioso e se vão. Por vezes, 
nem temos ciência do quanto devemos a essas criaturas. 
Coisas que o tempo se encarrega de nos elucidar, vez ou outra. 
É o caso de Mike Hughes que, em 1998, nos Estados Unidos, 
durante um incêndio, entrou em uma casa repleta de fumaça 
e fogo, para realizar o seu trabalho. Bombeiro experiente, algo 
lhe segredou que revisasse determinado quarto, onde ele 
encontrou, no berço, uma menina de nove meses. Ela inalara 
muita fumaça e se mostrava assustada. Ele a tomou nos 
braços, foi para fora e iniciou os processos de conclusão do 
resgate. A presteza do atendimento determinou que Dawnielle 
Davison fosse salva. Os anos se passaram. Aposentado, 
Hughes descobriu um recorte de jornal do dia em que realizara 
aquele resgate. Ficou curioso sobre o paradeiro da menina e a 
procurou no facebook. Ela estava com dezessete anos. Os dois 
conversaram online. A garota confessou que não tinha ideia 
de quão perigosa tinha sido sua situação, naquele incêndio. 
Emocionou-se ao descobrir quem a salvara e que, decorridos 
anos, se importara o sufi ciente para procurá-la, a fi m de saber 
como estava. Então, para a sua formatura do colegial, além da 
presença da família e dos amigos, ela convidou o seu herói. 
E ele compareceu. Foi um reencontro emocionante. Salvador 
e resgatada se abraçaram, sorrindo. Confessou o bombeiro: 
Fiquei muito feliz ao receber o convite. Não sei como descrever 
esse reencontro. As lágrimas são de felicidade ao perceber 
como as coisas poderiam ter dado errado.

Aprendemos que o amor de Deus designa a cada um de 
Seus fi lhos um anjo de guarda. Um guardião que lhe abençoa 
a vida e zela por seu tutelado. É essa presença amiga que 
nos intui, por vezes, de forma sutil, orientando-nos a que 
busquemos esse ou aquele caminho. Preserva-nos de muitos 
perigos. Inspira-nos para o bem. Ao lado desse guardião 
espiritual, temos ainda Espíritos amigos, do agora ou de tempos 
idos, que nos amam e nos dispensam cuidados. Também 
Espíritos familiares nos acompanham a trajetória, desejando 
que triunfemos em nossos empreendimentos. Enfi m, enquanto 
encarnados, todos podemos ser objeto de cuidados de 
pessoas transformadas em agentes do bem, que atuam em 
nosso benefício, sob a infl uência generosa dessas criaturas 
abnegadas. Afeitas ao atendimento ao próximo, mostram-se 
abertas às intuições. É assim que entram em um quarto para 
salvar da morte um bebê. Ou têm suas mãos orientadas em 
delicada cirurgia para o êxito pleno da restauração de uma 
vida. Anjos de guarda – no Além e na Terra. Sempre os temos. 
Recordemos de demonstrar gratidão.

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

Se não houver fraude, estarei no 2° turno, diz Bolsonaro
Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, o deputado 

federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) disse que, se não houver 
fraude nas eleições de 2018, com certeza chegará ao segundo 
turno da disputa. "Sou diferente de todos os presidenciáveis 
que estão aí. Quem declara voto em mim difi cilmente mudará. 
Não havendo fraude, com certeza estarei no segundo turno", 
afi rmou. O pré-candidato diz contar com a simpatia de grupos 
específi cos, como os evangélicos, os que querem ter arma 
em casa e setores do agronegócio. Acredita, no entanto, que 
as eleições em urnas eletrônicas no Brasil não são limpas, e 
por isso defende a impressão do voto. Bolsonaro participou de 
uma série do programa Canal Livre com os presidenciáveis. 
Foi entrevistado, na madrugada de domingo (19) para segunda 
(20), pelos jornalistas Fabio Pannunzio, Fernando Mitre, Julia 
Duailibi, Sérgio Amaral e Mônica Bergamo, colunista da Folha de 

S.Paulo. Por quase uma hora, tratou de temas como economia, 
segurança pública e a relação entre Executivo e o Congresso. 
Questionado sobre manifestações pelo país que defendem o 
autoritarismo, disse que nunca pregou uma intervenção militar. 
"Mas se chegarmos ao caos, as Forças Armadas vão intervir para 
a manutenção da lei e da ordem", afi rmou, ecoando comentário 
similar do general Antonio Hamilton Mourão em setembro deste 
ano. Bolsonaro disse ser favorável à privatização de estatais, 
mas defendeu que cada caso específi co seja analisado com 
cuidado. Vê com receio, por exemplo, a entrada de capital chinês 
no país. "A China não está comprando do Brasil, e sim o Brasil." 
"Se morrerem 40 mil bandidos [por ano, por ação da polícia], 
temos que passar para 80 mil. Não há outro caminho. Não dá 
para combater violência com políticas de paz e amor", afi rmou.
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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.

Quem são os presidenciáveis mais rejeitados 
pelos brasileiros

Ta feia a coisa, não voto em nenhum desses
A disputa de maior rejeição será um espetáculo à parte nas eleições 

presidenciais de 2018. Sete dos nove presidenciáveis têm índice de 
reprovação maior que 50%, segundo a pesquisa Barômetro Político, 
realizada pelo Instituto Ipsos e pelo jornal O Estado de São Paulo e 
divulgada na quinta-feira (23). Pré-candidato pelo PSD, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, tem 70% de rejeição. Logo atrás 
dele, está o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), com 
67% de reprovação. Em terceiro lugar, estão empatados o prefeito 
de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-governador Ciro Gomes 
(PDT), com 63% de rejeição. Atrás dos quatro, o ranking segue com 
Jair Bolsonaro (PSC), que tem 60%, Marina Silva (Rede) e Lula 
(PT), ambos com 56%. Dos nomes cogitados para a Presidência da 
República, apenas Joaquim Barbosa e Luciano Huck têm rejeição 
menor que a metade dos brasileiros, respectivamente 41% e 32%. A 
pesquisa do Instituto não mede intenção de votos. Ela lança nomes 
do universo político e pede aos entrevistados que avaliam se aprovam 
ou desaprovam sua atuação no País. Também não está restrita a 
presidenciáveis. A pesquisa avaliou nomes de políticos e juristas, e 
os recordistas de reprovação são o presidente Michel Temer, com 
95%, e o senador Aécio Neves, com 93%.

2ª Turma do STF rejeita habeas corpus 
de Cunha

Por 2 a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 
rejeitou na terça-feira, 28, o habeas corpus (pedido de liberdade) do 
ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O julgamento 
levou em conta o fato de ele ter tido a condenação confi rmada no 
Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4) na semana 
passada. Votaram pela rejeição dos habeas corpus os ministros 
Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no STF, e Dias 
Toffoli. O ministro Gilmar Mendes votou contrário à maioria e Ricardo 
Lewandowski e Celso de Mello, decano da Corte, estavam ausentes.

Criança a partir de 8 anos vão ter CPF  
A partir de agora, todo recém-nascido brasileiro vai receber 

certidão de nascimento com o número do CPF e o Cadastro de 
Pessoas Físicas vai ser obrigatório para crianças a partir de 8 
anos declaradas como dependentes no Imposto de Renda. O 
Cadastro de Pessoas Físicas é um número único. Em 2017, 
o CPF passou a ser obrigatório para crianças a partir de 12 
anos, declaradas como dependentes no Imposto de Renda. 
A partir de 2018, essa idade cai para 8 anos, uma exigência 
da Receita Federal. E a partir de 2019, a obrigatoriedade será 
para todos os dependentes, de qualquer idade. A Receita 
Federal já vinha baixando a cada ano a idade mínima exigida 
para dependentes com CPF na declaração - uma forma de 

aumentar o controle sobre os dados dos contribuintes e 
evitar fraudes, como dependentes fi ctícios ou o uso de um 
mesmo dependente em duas declarações para pagar menos 
imposto ou aumentar o valor da restituição. “O banco de 
dados, quando você tem um CPF e que ele é único para cada 
declarante, fi ca bem mais transparente esse cruzamento e 
o trabalho da Receita de identifi cação de fraudes”, explica 
Joaquim Adyr, supervisor nacional do Imposto de Renda. A 
ideia é que o CPF seja feito cada vez mais cedo. Uma decisão 
da Corregedoria Nacional de Justiça, que já está valendo, 
estabelece um modelo único de certidão de nascimento, com 
número do CPF obrigatório.

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FAXINAL
Reconhecido em 27 de agosto de 2015.

CNPJ: 23.272.949/0001-46

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Observatório Social de Faxinal, atendendo as disposições 
estatutárias convoca os associados para Assembléia Geral 

Ordinária a ser realizada no dia 29 de novembro de 2017, às 
20:00 horas no Auditório do  Sindicato Rural de Faxinal, sito à 

Rua Iany de Oliveira Munhoz, 1526.

Pauta do Dia:
I   - AprovaçãoOrçamentária para o exercício de 2018.

II – Assuntos Gerais.
Nota: Não havendo número legal de associados na hora acima, a 
Assembléia será realizada uma hora após com qualquer número 

de presentes.
            Faxinal, 20 de novembro de 2017.

Fabio Fernando Faria Tomé
Presidentedo Observatório Social de Faxinal



11E�içã� 619 - 27 �� n�����r� �� 2017

      GRANDES RIOS
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017
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CONTATO
(43) 3461-1608 / 9979-5870

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 Madeira, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 156, R$ 250,00 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) Sala Comercial 220m², Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 
R$ 1.500,00 mensais 
11) Sala Comercial, Av Eugenio 
Bastiani 772, centro R$ 550,00  
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 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
5. Terreno 313m², Residencial 
Vale Verde, R$ 60.000,00 
6. Terreno 252m² Residencial 
Bela Casa, R$ 80.000,00 
7. Terreno 1200m², Rua Yani de 
Oliveira Munhoz esquina com Rua 
Dr Leônidas Buy, R$ 600.000,00  
8. Terreno 212m², Rua Luiz Vieira 
da Costa 45, Residencial Maria 
Mãe da Unidade R$ 45.000,00 
9. Casa Alvenaria 120m², terreno 
510m², Rua Candido Portinari 
739, R$ 280.000,00 
10. Casa Alvenaria, Av Brasil, 
com a Rua 14 de Dezembro, R$- 
550.000.00 
11. Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00 
12. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00   
13. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
14. Casa Alvenaria, terreno 
267m², Rua 4, 108, Jardim Pedro 
G da Luz, R$ 130.000,00 
15. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro 
Barbosa 308, R$ 120.000,00 
16. Casa Alvenaria 100m², terreno 
300m², Rua Antonio Silveira Melo 
422, R$ 200.000,00 
17. Barracão 320m³ de 
construção, terreno 1.475m², no 
parque industrial, R$ 350.000,00 

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
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