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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um ano e a todos, 
indistintamente, por estarmos juntos, fi ndando mais um ano. Sei que 
foi um ano difícil, mas estamos todos vivos para darmos a volta por 
cima em 2018. Desejo a todos, um Bom Natal e um Próspero Ano 
Novo, e que não seja só de festas, mas de refl exão, agradecimento 
e muito amor. Obrigado Deus; obrigado família; obrigado amigos; 
enfi m, obrigado povo grandesriense.

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.

RUA BENEDITO CIRILO - Nº 407
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LINGUA DE FOGO
De um cidadão fã - Tem prefeito que está com uma 

aprovação recorde. Já o ex, sumiu. Graças a Deus!
Quem será a prof que um apeixonado está pegando? 

A cornitude continua!
Na Terra da Madeira tem gente que com mulher é 

macho, ameaça e bate, mas na verdade não passa de um 
covardão. É vero!

Quem será a manicure total fl ex. Será a amiga do 
Neymar?

De um cidadão consciente - Na Terra do saquê o fi nal 
de ano está calmo, aqueles que tentaram desestabilizar 
o Samurai Voador, se deram mal. Ainda bem que o povo 
está cada vez mais antenado.

Na Terra do Café morena cheinha estava no rala e 
rola com valeti no matinho. Quem viu disse que a coisa 
tava quente. Amorzinho na natureza!

Imagine se o cara não fosse bonzinho. De tanto falar 
da vida dos outros acabou virando assunto. 

Quem será a prof que ta se achando, mas tem rabo 
de palha. Não pode pular fogueira!

Tem cidade por ai que a coisa ta indo tão bem que 
nem tem oposição. Ameaçam, mas não tem força. É só 
fazer, e não falar!

Na Terra do Boi, cumadi cobiçada deve pra todo 
mundo, mais só anda nos panos. Deve no restaurante, no 
lavador e não paga. É a veiaquice! 

Na Terra da Uva, o mocinho incomoda todo mundo 
dizendo que vai sair de casa, mas na verdade não é de 
casa que ele quer sair, é do armário. HHuuuiii!

Onde será que anda o Sumilson? Será que ta dando 
aula de veiaquice por ai? Deve ta mamando no nosso!

Obeso ameaça e xinga mulheres dentro da barroza, 
mas quando chega a polícia vira uma mocinha. É o tar 
do covardão ambulante, só fi ca nervoso quando convém, 

mas daqui uns dias vai andar de braços dados com a 
polícia. É o que esperamos, queremos providencias! É 
pau!

Tem município em que os funcionários públicos 
tiveram jantar de confraternização, com momentos de 
desconcentração, mas o clima parece que não está 
pra festa mesmo. Só os puxa sacos saem na foto. Que 
vergonha!

A cornitude está em voga, mais uma gaiada na Terra 
da Ave que Canta. Com quem será?

Dizem as más línguas que Tia Anastácia vai sarga 
o nosso e promete que vorta novinho, novinho. Tamo na 
espera!

O Governo Temer tem cada vez mais bandido na 
tropa. Agora é o Marun, amiguinho e defensor do Cunha 
e agora do Temer. Nada mais parecido Temer/Cunha. O 
c e a calça!

A Net é hoje a maior arma contra a corrupção, 
bandidagem e outro crimes cometidos pelos políticos no 
Brasil. Devemos intensifi car a divulgação dos ladrões do 
povo na Net, pois ela é livre e o caminho para derrotar 
os meliantes. Tudo de informações que repassarmos 
fortalece a democracia e mostra a cara daqueles que 
não queremos mais no poder. As relações dos nomes 
desses crápulas devem permear as redes e devemos fi car 
atentos e não votar nos bandidos. O futuro está em nossas 
mãos. 2018 está ai! Mudar não é uma possibilidade, é 
fundamental, é a única saída para que o País volte a ser 
respeitado e que o povo retome sua dignidade.

            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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Turini quer saber se ICMS da Klabin já é 
partilhado entre 12 municípios

O deputado estadual Tercilio Turini apresentou na sessão de 
quarta (dia 6) da Assembleia Legislativa, pedido de informações 
à Secretaria de Fazenda do Paraná para saber quais municípios 
estão recebendo a cota parte de ICMS gerado pela nova fábrica 
da Klabin. Em junho do ano passado, na inauguração da 
unidade, o governo estadual fi rmou convênio com a empresa 
estabelecendo a partilha de ICMS entre 12 municípios do Norte 
Pioneiro e dos Campos Gerais, como forma de compensar 
também aqueles em cujos territórios são plantadas árvores 
para produção da matéria-prima utilizada pela indústria. Pelo 
acordo, Ortigueira tem direito a 50% do ICMS gerado pela 
Klabin, por ser o município sede da indústria. Os outros 50% 
da cota parte de ICMS devem ser divididos entre os municípios 
que fornecem madeira para a fábrica, inclusive Ortigueira. Os 
outros 11 benefi ciados são: Cândido de Abreu; Congoinhas; 
Curiúva; Imbaú; Reserva; Rio Branco do Ivaí; São Jerônimo 
da Serra; Sapopema; Telêmaco Borba; Tibagi; e Ventania. 
Conforme o governo divulgou na época da inauguração, o 
objetivo do convênio foi garantir que a unidade da Klabin 
reverta receita também aos municípios menores que fornecem 
matéria-prima. No pedido de informações, o deputado Tercilio 
Turini questiona: a cota parte de ICMS está sendo partilhada 
entre os 12 municípios? Qual o valor total pago a cada um dos 
municípios desde o início da vigência do convênio? Relacionar 
o valor mensal repassado a cada um dos municípios, desde o 
início da vigência do convênio até o último repasse efetuado 
pelo governo do Estado? Se a partilha entre os municípios não 
estiver sendo feita, qual o motivo?

“O convênio realmente foi um avanço porque estende a outros 
11 municípios, além de Ortigueira, os benefícios da cota parte 
do ICMS, fazendo justiça fi scal e levando os recursos do tributo 
a um maior número de pessoas. Os prefeitos comemoram o 
futuro incremento nas receitas. Queremos saber se a distribuição 
está realmente ocorrendo”, afi rma Tercilio Turini.

FHC sobre Lula - prefi ro combatê-lo na urna 
a vê-lo na cadeia

A lei e o Brasil que se danem, o que vale é o ego
Na convenção nacional do PSDB, o ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso lembrou as suas duas vitórias contra o 
ex-presidente Lula (PT) nos pleitos de 1994 e 1998 e disse 
que, senão fosse a sua idade (86 anos), venceria o petista 
pela terceira vez. “Eu prefi ro combatê-lo na urna a vê-lo na 
cadeia”, disse o tucano. Lula foi condenado a nove anos e 
seis meses de prisão pelo juiz Sergio Moro por corrupção e 
lavagem de dinheiro, sentença que, se confi rmada na segunda 
instância, pode tirar o petista das eleições e levá-lo à prisão. 
A despeito dos problemas na Justiça, ele aparece em primeiro 
lugar nas pesquisas eleitorais. Presidente de honra do PSDB, 
FHC teceu elogios ao governador Geraldo Alckmin, escolhido 
hoje como novo presidente da sigla e (por ora) o nome mais 
forte do partido para concorrer a Presidência da República. 
“Precisamos de candidatos que sejam simples, diretos. Geraldo é 
simples, conheço há décadas, nunca mudou. É um ser humano. 
Precisamos de gente assim”, comentou ele. Em uma autocrítica 
da atuação do partido, o ex-presidente também disse que o povo 
“está enojado e irritado com todos nós”. Citando suas viagens 
por favelas e regiões carentes, disse que o PSDB precisa “colar 
o ouvido no chão”.

De autoria da vereadora Marcela Carvalho Rodrigues (SD), o Projeto de Lei (PL) n° 068/2017 determina que 
placas informativas sejam afi xadas em todas as obras públicas do Município. Conforme a propositura, as placas 
devem conter informações básicas como início e previsão de término da obra, nome da empresa executora e do 
engenheiro responsável, número do contrato administrativo ou processo licitatório, fi nalidade e valor de execução 
da obra, quem são os convenentes e conveniados (quando for o caso) e endereço eletrônico no qual contenham 
dados e informações sobre a licitação. Em caso de obras paralisadas, será obrigatória a colocação de placas 

 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 11/12 a 17/12

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

MARCILIO CEZAR VICENTE 
Faxinal

Vereadores aprovaram o Projeto de Lei (PL) nº 074/2017, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade 
pública municipal da Associação de Condutores de Turismo de Faxinal (ACTF). A proposição é de autoria do 
presidente da Casa de Leis, Marcilio Cezar Vicente (PROS), e passou por última votação na 33ª sessão ordinária, 
que ocorreu no dia 4 de dezembro. Com a medida, a organização poderá receber verbas públicas, fato que, 
conforme o autor, possibilitará mais recursos à ACTF, garantindo maior qualidade no atendimento prestado ao 
turista.  Além dos integrantes da associação, também compareceram à reunião o secretário municipal de Turismo, 
Alessandro Proença; o diretor municipal de Turismo, Francisco de Assis de Castro, e o presidente do Conselho 

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal

O vereador Édi Willian Moreira dos Santos (PPS) apresenta a Indicação n° 070/2017, solicitando meio-fi o 
para a Rua Santos Dumont, no trecho entre a entrada da estrada de acesso ao Hotel Fazenda até a entrada da 
Vila Velha. “Com as fortes chuvas, a enxurrada invade casas e comércios”, salienta o vereador. Também pede 
que seja viabilizada poda de todas as árvores em frente ao Colégio Estadual Érico Veríssimo ou que o colégio 
seja notifi cado e autorizado a realizar tal serviço. “O local fi ca muito escuro e possibilita a ocorrência de assaltos”, 
alerta. Ainda pede que a instalação de um portão no Centro Municipal de Convenções para evitar a entrada de 

usuários de drogas. “Esta é uma reclamação da população vizinha”, menciona. Com a Indicação n° 074/2017, o parlamentar 
solicita que sejam feitas adequações das vias na Vila Velha e Vila Nova, pois foram grandes os danos em decorrência das chuvas. 
Ele frisa que deve haver prioridade para a Rua 01. O vereador ainda ingressa com o Requerimento n° 112/2017. Por meio da 
propositura, ele solicita que o Executivo nomeie um coordenador para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para 
que o Município não perca verbas destinadas a esta área. Ainda com o Requerimento n° 115/2016, requer que o Executivo forneça 
um cronograma contendo as datas de início das obras na estrada de Nova Altamira (Faxinalzinho).

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

Municipal de Turismo, Milton Munhoz Filho.
No uso da palavra, Marcilio comentou que a Associação de Condutores existe há 10 anos e, agora, está passando por um 

processo de reativação. "Formamos uma comissão provisória da diretoria e estamos fazendo adequações ao estatuto. Com o 
reconhecimento de utilidade pública, a associação poderá receber subvenções sociais e, dessa forma, vamos melhorar cada 
vez mais o atendimento ao turista", salientou o presidente do Legislativo. Marcilio ainda comentou que, em breve, o Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT) deverá ampliar o funcionamento para os fi nais de semana e feriado.

que informem o motivo da interrupção dos trabalhos. A proposição passou por última votação na 32ª sessão ordinária, obtendo 
aprovação unânime.

Na 33ª sessão ordinária, a vereadora apresentou a Indicação n° 073/2017, solicitando manutenção asfáltica da Rua Alagoas. 
No mesmo pedido, ela pede esclarecimentos do Executivo quanto ao início das obras de pavimentação asfáltica da estrada de 
Nova Altamira (Faxinalzinho). “A população daquela localidade está cobrando uma data para que os trabalhos sejam iniciados”, 
ressalta. Também requer que o Executivo entre em contato com o Hospital do Rocio, em Campo Largo, para que o mesmo 
possibilite um local para receber os pacientes que chegam de madrugada. “O hospital só abre às 6h e os pacientes que chegam 
antes desse horário precisam fi car ao ar livre, expostos à chuva, vento e sem condição alguma de segurança”, frisa.

Congresso Nacional é reprovado por 60% da população
Só?

A rejeição ao trabalho de deputados e senadores do 
Congresso Nacional atingiu o recorde histórico de 60%, 
segundo pesquisa do Instituto Datafolha. Esse é o índice dos 
que consideram, ruim ou péssimo, o trabalho dos parlamentares 
em Brasília, aponta o levantamento realizado entre os dias 
29 e 30. A aprovação dos 513 deputados e 81 senadores 
caiu para 5%, o menor índice também, desde que a série de 
pesquisas sobre o desempenho dos congressistas passou a 
ser realizada, em 1993, ano do escândalo que fi cou conhecido 
como Anões do Orçamento, esquema formado por políticos 
que desviavam recursos públicos. Naquele ano, a rejeição da 
população aos congressistas bateu nos 56%. Os números de 
agora oscilaram negativamente em relação aos dois últimos 

levantamentos, em dezembro de 2016 e abril de 2017, quando 
a rejeição aos políticos foi de 58% e a aprovação fi cou em 7%. 
O levantamento, que ouviu 2.765 entrevistados, indica que a 
reprovação ao trabalho de deputados e senadores alcança 
números ainda maiores em segmentos específi cos. Entre eles 
os mais ricos (74%), os com ensino superior (75%), eleitores 
do presidenciável Jair Bolsonaro (68%) e os que reprovam a 
gestão de Michel Temer (69%). A avaliação melhora um pouco 
quando observada entre aqueles com ensino fundamental 
(52%), os de religião evangélica pentecostal (51%), os que têm 
o PMDB como partido de preferência (42%) e os que avaliam 
positivamente o governo Temer (37%). Farmácia do Povo

3461-3040 / 99922-5317
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
quando se descuidou e deixou seu aparelho celular Samsung J1 dourado 
em cima do banco, no momento em que retornou o aparelho já não se 
encontrava mais no local. O segundo foi às 21 horas, na Av. Brasil. Neste 
caso a vítima estava na Pizzaria Fornetto e havia indo embora, quando 
chegou, notou a falta do celular LG. Ela ligou no aparelho e uma funcionaria 
da Pizzaria atendeu dizendo que poderia ir buscar porque estava no caixa. 
A solicitante voltou no comércio, mas ao indagar outra funcionária, a mesma 
disse que o celular já não estava mais lá. A pessoa que trabalha no Caixa 
e que atendeu o aparelho tinha passado mal e foi para o Hospital e outro 
funcionário, que poderia saber, tinha ido fazer entregas. Diante da confusão, 
a vítima registrou boletim de ocorrência. 

Mais um roubo de gado em Rosário do Ivaí
Em Rosário do Ivaí, ladrões voltaram a furtar gado, dessa vez no dia 

03 de dezembro, domingo, no Sítio Coutinho, saída para Água Amarela. 
A vítima disse que um vizinho avistou uma caminhonete manobrando na 
madrugada, por volta das 03h00min. No dia seguinte, ao conferir o gado, 
constatou a falta de uma novilha vermelha de aproximadamente 11 (onze) 
arrobas. No pasto constava manchas de sangue e nas proximidades da 
cerca e ainda a barrigada da novilha. 

Roubo de carro em Rio Branco do Ivaí
Em Mauá da Sera, na madrugada de segunda-feira, dia 04 de dezembro, 

ocorreu furto na Rua José Cassemiro da Silva. Relata a vítima que deixou seu 
veículo estacionado, por volta das 02h30min, e ao retornar, por volta das 07h, 
notou que o carro havia sido furtado. A PM não informou modelo do carro.

Danos na Apae em Faxinal 
Em Faxinal, na madrugada de 04 de dezembro, a PM atendeu duas 

ocorrências. A primeira foi um dano na APAE de Faxinal, constatado no 
início da madrugada. Consta como endereço da ocorrência, a Avenida 
Brasil. Ao fi nal, foi detido Paulo Henrique Pereira, de 19 anos, que assumiu 
os danos. A PM informou que  recebeu informações que dois indivíduos 
teriam danifi cado os vidros da instituição. Próximo a Praça Teotônio Vilela, 
foram visualizados  dois indivíduos. Questionados, um deles, de nome 
Claudecir Alves, negou e informou que foi o Paulo. O qual também negou, 
mas depois confi rmou. 

Tiros em Faxinal
Em Faxinal, na Rua Anita Garibalde, a vítima disse que foi levar 

seus sobrinhos na Vila Nova e  que após deixar eles no local, notou uma 
movimentação estranha de dois indivíduos saindo de dentro de uma casa. 
O solicitante continuou seu caminho normal, sendo que  ao chegar próximo 
do cruzamento com a Rua Santos Dumont, visualizou dois indivíduos, que 
efetuaram dois disparos, um deles  atingindo o carro, um  gol de cor prata. 
Os acusados fugiram.

Denúncia de tráfi co em Rosário do Ivaí
Em Rosário do Ivaí, a PM recebeu denúncia que uma moça, da loja 

Pink Fashion, receberia no estabelecimento, um pacote de presentes, mas 
que o Papai Noel estava trazendo drogas, ao invés de mercadoria. Para 
fl agrar o suposto crime, a Polícia Militar fi cou nas proximidades observando 
a movimentação, mas não conseguiu interceptar a entrega. "Como não 
percebemos ninguém chegando na empresa, decidimos entrar na Loja 
e avistamos uma embalagem de presentes em cima do balcão. Então 
indagamos a acusada, de nome Eliane da Silva David, 30 anos, sobre a 
possibilidade de existir droga naquele pacote. Ela respondeu que sim e abriu 
a embalagem, onde havia três sabonetes, uma camiseta e invólucros com 
substância análoga a cocaína. A moça afi rmou que havia encomendado em 
Curitiba, mas negou que seja trafi cante;  afi rmando ainda, que é apenas 
usuária e que faz cerca de sete anos que consome. Também confessou 
que rotineiramente comprava droga de um  indivíduo em Rosário do Ivaí,  
o qual já é  alvo de denúncias, e apontado como trafi cante", informou o 
Boletim da PM.  "Sobre o vendedor de drogas de Rosário, salientou que  a  
última vez que comprou dele,  chegou a devolver a droga,  pois segundo 
ela, o acusado teria cobrado 50 reais em uma invólucro, mas  quando abriu 
a porção, percebeu que a quantidade era menor do que o combinado, por 
isso, não comprou mais dele",  fi nalizou o relatório do Destacamento local. 
Diante do fato constatado, a jovem foi entregue na Delegacia da Polícia 
Civil, de Grandes Rios, que vai investigar o caso. Familiares da moça, 
disseram que ela é uma pessoa querida e conhecida da comunidade, que 
não é nenhuma criminosa e que vai provar sua inocência.

Polícia troca tiros com suspeito e recupera veículo 
A PM de Faxinal recuperou veículo roubado em Londrina. O indivíduo 

tentou fugir, mas ao ser seguido, atirou contra os policiais, cuja bala atingiu 
o retrovisor da viatura colocando em risco a vida dos PMs. Foi pedido apoio 
para os Destacamentos de Borrazópolis e Cruzmaltina, mas o meliante 
conseguiu fugir, após ganhar um mata e abandonar o carro. Segundo a 
PM, a ocorrência começou a ser registrada à uma hora da madrugada de 
domingo, dia 10 de dezembro, quando a equipe de plantão, na região do 
Conjunto J. K, visualizou um GM Celta, cor prata, com placas ATN 7530, 
em atitude suspeita. Ao perceber a viatura, iniciou a fuga. Na Rua Eduardo 
Murara, o carro foi encontrado  novamente  com a porta aberta e uma 
mulher na calçada. Momento em que o condutor acelerou. "Foi realizado 
acompanhamento do veículo por diversas vias, sendo que o condutor 
efetuou um disparo em direção a viatura policial, atingindo o retrovisor. 
Os PMs revidaram, a agressão, efetuando cerca de quatro disparos, até  

 Acidente de trabalho decepou dedo de trabalhador
Um homem foi socorrido com um ferimento grave, dedo decepado. Em 

Ivaiporã, o hospital que recebeu o paciente, disse que logo após dar entrada 
na unidade, o trabalhador passou por um processo cirúrgico. Segundo relatos 
de pessoas que o socorreram, ao manusear uma Serra Circular, da marca 
Makita, ocorreu o acidente de trabalho que o deixou ferido. 

Acidente de trânsito deixa ocupantes de moto feridos 
 Dois jovens que estavam de motocicleta, fi caram feridos ao serem 

atingidos por um carro em Borrazópolis no início da noite de 05 de dezembro, 
terça-feira. Uma das vítimas precisou ser transferida para Apucarana. A 
Companhia da Polícia Militar de Ivaiporã informou que após chegar ao 
Hospital Municipal, uma das vítimas acionou o 190 pedindo a presença da 
equipe do Destacamento local para registrar o boletim, mas como ambos 
os veículos haviam sido retirados do local de acidente, que foi na região do 
Calçadão, a PM tem orientação para não confeccionar o boletim, porque o 
documento pode ser feito via internet (boletim eletrônico). Estavam na moto, 
Maurino Manoel dos Santos e Vinícius Begali Santos, o primeiro sofreu 
ferimentos graves na perna e precisou de transferência, a qual foi feita 
pela SAMU Faxinal, e Vinícius, sofreu apenas escoriações. A viatura da PM 
compareceu no Municipal para prestar orientações e divulgou apenas uma 
nota. "Ao chegar ao Hospital constatamos que o condutor da motocicleta, 
tinha  22 anos, e passageiro,  57 anos, os quais fi caram feridos. O piloto 
disse que  cruzou a preferencial, sendo atingido por um Gol quadrado. 
Não soube informar o endereço exato da colisão e que ambos os veículos 
haviam sido retirados. Ao fi nal relatou que haviam se resolvido e que não 
havia necessidade da presença da equipe policial", informou a PM.

Acusado de suposto roubo de Gol foi localizado 
Em Faxinal, um homem de 41 anos, de nome Ilton Honorato, foi detido 

acusado de roubo. Familiares negaram que ele seja assaltante, dizendo que 
o mesmo tem alguns problemas psicológicos que atestam que ele não é um 
ladrão. Em nota, a Polícia Militar, informou que Ilton foi detido na Vila Velha, 
em plena luz do dia, na terça-feira, dia 05 de dezembro. "O solicitante passou 
a relatar que estava dentro de um Gol, Rua Santos Dumont, no Bairro Vila 
Velha, quando um indivíduo munido de uma tesoura mandou ele descer do 
automóvel anunciando que era um roubo e fazendo ameaças. Em seguida 
entrou no carro e fugiu. Ao fazer buscas, encontramos o carro, na mesma 
Rua, na frente de uma padaria. Foi dada voz de abordagem, momento em 
que o acusado desceu do carro com a tesoura em mãos, mas se rendeu e 
foi levado para a Delegacia", informou a PM. Na Polícia Civil, investigador 
Fernando Serpe, informou que todas as providências seriam tomadas para 
apurar o que exatamente ocorreu e as condições do detido.

Assalto na Loja Pechincha em Faxinal
A Polícia de Faxinal investiga dois assaltos que foram praticados na 

cidade, na segunda-feira, 04 de dezembro, de 2017, um deles contra a Loja 
da Pechincha, localizada na Rua José Martins Vieira. Segundo a responsável 
pelo comércio, um indivíduo entrou no estabelecimento de capacete preto, 
trajando camiseta preta e calça jeans azul; estatura mediana, magro, olhos 
claros, cor morena, aparentando 25 anos de idade. Ele deu voz de assalto 
utilizando um revólver e exigiu dinheiro do caixa e um aparelho celular. Após 
realizar o roubo, saiu em uma motocicleta preta e não soube informar a 
placa. A Polícia fez buscas, mas não conseguiu localizar o suspeito.

Jovem é assaltada em Faxinal
Em Faxinal, na Rua Ponta Grossa, uma jovem de 24 anos que estava 

indo para seu trabalho, disse que foi surpreendida por um indivíduo com 
vestes escuras em uma motocicleta preta, de capacete, olhos claros e 
cabelos claros. Ele se aproximou da jovem e anunciou o roubo, pedindo 
para entregar seu celular Samsung, modelo J2 Prime. Também exibiu um 
revólver que estava na cintura.

Cuidado com tarado em Faxinal
Atenção mulheres de Faxinal, um homem de estatura mediana, de pele 

clara e cabelos brancos, com cerca de mais de 50 anos, foi visto na Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira, no centro da cidade, em um terreno baldio, 
mostrando as partes íntimas para moradores e transeuntes que passavam 
pelo local. Segundo uma moradora desta rua, ela está bastante assustada 
com o fato, pois esse maníaco teria mostrado as partes íntimas para sua fi lha 
que é menor de idade, momento em que ela teria visto e saiu gritando que 
iria chamar a polícia, o homem saiu correndo com uma bicicleta prata e fugiu. 

Jovem de Faxinal fi ca ferido gravemente em acidente 
Na tarde de quinta-feira, dia 07 de dezembro, de 2017, a Polícia 

Rodoviária Federal e equipes da Rodonorte, foram acionadas para atender 
um acidente no KM 310, da Rodovia BR 376, entre Mauá da Serra e 
Ortigueira. Ao chegar ao local, fi cou apurado a batida entre uma Carreta com 
semirreboque, placa de Campo Largo, e dois automóveis, sendo um deles, 
um Renault Megane de Faxinal, ocupado por Diego Martins, o conhecido 
Koioty, fi lho do locutor de rodeio Soeder Martins, que sofreu ferimentos 
graves. "O Hospital da Providência informa que o paciente Diego Martins 
de Souza, 28, deu entrada no Pronto Socorro por volta das 17h, de 07 de 
dezembro, trazido pelo Samu. O paciente apresenta traumatismo crânio 
encefálico grave", informou Boletim do Hospital.

Dois furtos em Grandes Rios
O primeiro na Av. Brasil com a Av. Das Flores (Praça da Camponesa). 

Uma pessoa contou que estava sentada no banco da Praça da Camponesa, 

que o meliante perdeu o controle  do Celta e colidiu com um barranco. 
Posteriormente entrou em uma mata e evadiu-se. O carro foi recuperado, 
juntamente com um aparelho celular. Tudo foi encaminhado a Delegacia de 
Polícia Civil de Faxinal", informou o major Sagati,  comandante da Companhia 
Independente de Ivaiporã, a qual Faxinal é subordinado.

Perde a direção e sai da estrada
Em Grandes Rios, no dia 04 de dezembro, ocorreu acidente na Rodovia 

com Cruzmaltina. Segundo a Polícia Rodoviária, o Marcio Antônio Okada, 
dirigida uma S-10 de Londrina, quando perdeu a direção e saiu da rodovia. 
Houve danos e ferimentos leves no condutor. 

Adolescente reincidente em trafi co á pego novamente
A equipe da PM de Faxinal  em patrulhamento pela Rua Cândido Portinari, 

local no qual há denúncias anônimas que está ocorrendo,  tráfi co de drogas, 
avistou um adolescente que no mês passado já foi apreendido por estar com 
substância análoga ao crack. Em busca pessoal a um adolescente de 17 
anos foi encontrado em seu bolso, a quantia de R$10,00 (dez reais) e em 
sua boca o mesmo estava com 04 porções de substância análoga a crack, 
totalizando aproximadamente 01(um) grama. Diante dos fatos o mesmo foi 
encaminhado para a 53ª DRP de Faxinal e tomada às medidas cabíveis. 

Casal em entra vias de fato
A PM de Faxinal,  recebeu uma ligação anônima, informando que na Rua 

Álvaro Sanches, no Conjunto Hab. Nutrimil, teria um casal em vias de fato, 
no local a equipe se deparou com uma mulher, que relatou que realmente 
teria entrado em vias de fato com seu marido, que se encontrava do lado 
de fora da residência, dormindo e totalmente alcoolizado. Diante dos fatos 
as partes foram devidamente orientadas.

Furto de gado em Rosário
Em Rosário do Ivaí, um cidadão de nome José de Souza Nascimento, 

o Zé do Pau,  procurou a PM, no dia 08 de dezembro, para informar que 
no dia 05 de dezembro, foi vítima de furto de gado em Campineiro do Sul. 
Levaram uma vaca da raça Tabapuã de cor amarela, sem marca e pesando 
aproximadamente 14 arroubas. Vaca mocha prestes a criar. Duas motos 
foram vistas no Bairro. 

Dois roubos em Faxinal
Em Faxinal, no dia 08 de dezembro, no Jardim Araci, quebraram o 

vidro da janela de uma residência, reviraram todos os móveis e levaram 
alguns pertences, como perfumes, roupas, cartão de créditos CPF, RG e 
R$ 120,00 reais em espécie. Também em Faxinal, no Residencial Garcia, 
arrombaram a porta da sala de uma casa e levaram um notebook da marca 
Acer na cor preta que estava sobre a cama.

Menor tenta  entregar maconha a preso em cadeia 
Um adolescente foi acusado de tráfi co de drogas em Grandes Rios. O 

menor ousado, tentou passar droga para o preso, José Augusto Rabelo, 
que está recolhido na cadeia pública. Segundo a Polícia Civil, no dia 04 
de dezembro, segunda-feira, ele foi até a Delegacia e entregou, para a 
carceragem uma sacola plástica contento  produtos de higiene pessoal 
destinados ao preso José Augusto. Em seguida, deixou a unidade como 
se nada estivesse de anormal. Ao fazer a revista de praxe, foi constatado 
que dentro de um frasco de desodorante, havia   seis buchas de maconha  
pesando 08 gramas. Após perceber o fato, uma equipe da Polícia Civil foi até 
a Rua Ari Borba Carneiro, onde o menor  (L. H. S.) poderia ser encontrado, 
mas ao chegar ao endereço,  os agentes foram informados que ele tinha ido 
até o mercado fazer compras. Na continuidade do patrulhamento, o indivíduo 
foi localizado próximo a Bomba D´água. Sem constrangimento, confessou 
que ele mesmo foi a Faxinal, comprou a droga e pretendia  repassar ao 
preso José Augusto Rabelo.

Homem morre após ser atingido por Raio 
O investigador Fernando Serpa, esteve na Fazenda B. J, que pertence 

ao agropecuarista José Carlos Jaroskovisk, que fi ca localizada a 07 km de 
Faxinal, sentido Vila Velha. Segundo informações, o caseiro da propriedade, 
de nome Paulo Garvon, 66 anos, morreu ao ser atingindo por um raio, 
fato ocorrido no início da tarde, mas percebido por volta das 18 horas, de 
terça-feira, dia 05 de dezembro, de 2017. "Quando chegamos ao local, 
encontramos o corpo embaixo de uma árvore. Ao que tudo indica, e pelas 
marcas, a descarga atingiu o topo da árvore e desceu pelo tronco até atingir 
a região da cabeça da vítima, que provavelmente estava ali para se proteger 
do tempo de chuva que se formava. Fizemos os devidos levantamentos e 
acionamos o IML de Apucarana", informou o investigador. Ainda, segundo 
informações, o corpo só foi encontrado, quando a mulher do caseiro, que 
não estava na propriedade, chegou e foi procurá-lo. A vítima deixa, além da 
mulher, uma fi lha. Todas as providências foram tomadas para que o caso 
fi que devidamente apurado. 

Hilux é roubada em Rosário do Ivaí 
No dia 06 de dezembro, de 2017, quarta-feira, às  21h10min, um 

cidadão acionou a PM para comparecer na PR-082,  saída para Distrito 
Água Amarela. Segundo o   solicitante: ele saiu na madrugada de 06 de 
dezembro,  para a cidade de Maringá, por volta das 01h30min, mas ao 
retornar para Rosário do Ivaí, na mesma data, por volta das 20h30min, não 
encontrou o veículo que havia deixado do lado de fora do Barracão, que 
fi ca em frente à residência de um funcionário. Relata também que o veículo 
estava devidamente trancado. Trata-se de uma Toyota, modelo Hilux de cor 
prata, placas NWN-0333, tarjeta de Rosário do Ivaí- PR.  
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A campanha eleitoral antecipada tem colocado um freio na 
intenção do Governo Michel Temer (PMDB) de dar andamento 
à sua reforma da Previdência ainda neste ano. Nas duas 
reuniões entre líderes dos principais partidos da base governista 
no último fi m de semana, que haviam sido convocadas para 
debater a agenda legislativa, fi cou bem clara a preocupação dos 
políticos: as urnas em 2018. Tanto em um almoço no Palácio 
da Alvorada, residência ofi cial da Presidência da República, 
quanto em um jantar na residência do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), as conversas rondaram sobre os 
cenários eleitorais para 2018. A preocupação é com os baixos 
índices atingidos por pré-candidatos que são de partidos da 
base de sustentação de Temer, como PSDB, PSD e PMDB. O 
instituto Datafolha mostrou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
lidera todos os cenários em que aparece como candidato. 
Nestes, o petista é seguido por Jair Bolsonaro (PSC). Quando 
Lula não concorre, Bolsonaro lidera e Marina Silva (REDE) 
surge como vice-líder.

Campanha antecipada freia reforma da 
Previdência de Temer

“Hoje risquei da minha agenda mais um compromisso que 
eu tinha feito em campanha. Acabou de chegar um ônibus zero 
quilometro para o atendimento na saúde, um veículo confortável, 
climatizado e seguro. Desde o inicio do mandato, junto com o 
secretário da Saúde, Vinicius T Costa, fomos várias vezes a 
Curitiba para viabilizar este recurso, o deputado Sthephanes 
Junior encampou a idéia e disponibilizou uma emenda no 
valor de 300 mil reais, um amigo e parceiro do Município. 
Ainda em relação ao transporte de pacientes, logo no início 
do ano, colocamos mais uma linha, para que as pessoas não 
precisassem sair de madrugada e fi car o dia todo em Apucarana, 
além disso, hoje o transporte passa também em pontos da Vila 
Nova/Vila Velha e Conjunto JK, diminuindo a distância percorrida 
pelos pacientes. Isso é respeito para com o cidadão. Faxinal 
agradece ao deputado Sthephanes Junior e em 2018 teremos 
mais novidades. Avança Faxinal!” Relata o prefeito de Faxinal 
Ylson Cantagallo.

Gallo entrega ônibus novo para o setor de 
saúde 

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 6 de 
dezembro, um projeto de lei que aumenta a pena para o motorista 
embriagado que provocar acidente com morte. O texto já passou 
pelo Senado e segue agora à sanção presidencial.  Pela lei em 
vigor, a punição para quem provocar acidente fatal ao volante, é 
de 2 a 4 anos de detenção, além da suspensão da habilitação. 
A lei, no entanto, não faz referência ao motorista alcoolizado. A 
proposta aprovada inclui na legislação a previsão de punição de 
5 a 8 anos de reclusão para o homicídio culposo (sem intenção 
de matar) cometido por motorista embriagado. Assim, quem 
pegar a pena máxima poderá cumprir a punição na cadeia, 
em regime fechado. Para os defensores da proposta, a pena 
máxima atual de 4 anos é muito branda para a gravidade do 
crime, já que pode ser convertida em prestação de serviços à 
comunidade. “Tem muito juiz que não aceita enquadrar como 
homicídio doloso (intencional) mesmo com o motorista sob 
efeito de álcool. Considera que é homicídio culposo e a pessoa 
acaba tendo a pena revertido para cesta básica. A intenção é 
tornar a punição mais rigorosa”, disse o deputado Efraim Filho 
(DEM-PB). O texto original é de autoria da deputada Keiko Ota 
(PSB-SP) e já havia sido aprovado pela Câmara em 2015. 
Naquela primeira votação, a pena havia sido fi xada entre 4 e 8 
anos de reclusão. Ao ser apreciado no Senado, no fi m de 2016, 
os senadores aumentaram a pena. Por conta dessa mudança 
no texto, precisou passar novamente por votação na Câmara.

Embriaguez ao volante tem lei mais rigorosa
Câmara dos Deputados aprova aumento de 
pena a motorista embriagado que provocar 

acidente fatal

O governo lançará um novo modelo de Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), que deverá entrar em vigor em 2019. 
O documento será feito em plástico, terá novo leiaute e virá 
com um microchip, segundo informações do Ministério das 
Cidades. O novo modelo será defi nido por uma resolução 
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a ser publicada 
ainda nesta semana. Segundo a pasta, a nova versão, em 
cartão de policarbonato, substituirá as CNHs em papel e a 
mudança tem como objetivo modernizar o documento. Com 
o chip, há possibilidade de inserção de dados e informações 
relativos aos condutores. O Ministério das Cidades diz que 
o recurso facilitará a fi scalização e permitirá o oferecimento 
de serviços – como  pagamento de pedágio, de transporte 
público e identifi cação biométrica – por meio de convênios entre 
instituições e Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Governo confi rma nova CNH com chip para 
2019

Jair Bolsonaro, ainda sem partido para se candidatar à 
Presidência, anda paquerando o mercado. Sua viagem aos 
Estados Unidos em outubro foi um balão de ensaio para testar 
a acolhida de suas novas e desconhecidas teses econômicas. 
Durante a turnê, Bolsonaro criticou a Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) e elogiou o modelo americano que não 
contempla benefícios como férias ou licença maternidade. 
Defendeu também a extinção e privatização de estatais, 
inclusive da Petrobras. Já no Brasil, e amparado por assessores 
econômicos, o discurso se ampliou para incluir a independência 
do Banco Central, abrir o Brasil ao comércio internacional, 
mas com restrições à China, e a redução de impostos e da 
intervenção estatal. Até para seus assessores, Bolsonaro 
estava demorando em mergulhar na pauta econômica. Hoje, 
aparentemente decidido a abraçar o liberalismo, suas propostas 
causaram estranheza pelo contraste com seu histórico em mais 
de duas décadas de atividade política. O Bolsonaro de hoje 
anuncia um namoro hétero com o economista Paulo Guedes, 
considerado um dos mais liberais economistas brasileiros, e diz 
que poderia ser seu ministro da Fazenda. Mas o Bolsonaro do 
ontem foi contra medidas de austeridade fi scal e restrição de 
benefícios trabalhistas durante os mandatos de Dilma Rousseff. 
Também chegou a defender o fuzilamento de Fernando Henrique 
Cardoso por privatizar a Vale do Rio Doce e “entregar nossas 
reservas petrolíferas para o capital externo”.

Bolsonaro se veste de liberal e seus 
eleitores mantêm apoio 

Na corrida contra o tempo e à caça de votos para aprovar 
a reforma da Previdência antes do recesso parlamentar de fi m 
de ano, que começa no próximo dia 22, o governo resolveu 
apelar também às centrais sindicais. Em busca do apoio das 
entidades que se posicionaram contrárias às mudanças, o 
Planalto garantiu, na terça-feira (5), que baixará portaria para 
liberar o pagamento de cerca de R$ 500 milhões em verbas 
do imposto sindical que estavam retidas na União. O montante 
havia sido bloqueado por erros no preenchimento de dados 
obrigatórios para o pagamento. O documento deve ser assinado 
pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, de acordo 
com informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo. O 
dinheiro é fruto de um acordo entre as entidades, o Ministério 
Público, a Caixa e o governo. Em outubro, aliás, foi fi rmado 
um acordo para aplicar parte desses recursos no combate ao 
trabalho escravo e infantil. À época, as centrais informaram 
que pretendem repassar cerca de 15% do que receberem.

Ofensiva do governo para aprovar reforma 
libera R$ 500 mi a sindicatos

Sem vergonha de comprar
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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - PR.
FONEFAX: (43) 3467-1000 / 3467-1347 

E-mail: riobrancodoivai@hotmail.com

Senhor (a) Contribuinte (s)

O Departamento de Tributação do Município de Rio 
Branco do Ivaí comunica aos contribuintes que estão com seus 
tributos atrasados ou em dívida ativa, a comparecer junto 
ao departamento de Tributação para fazer a negociação da 
divida, ressaltamos que o não comparecimento, implicará 
no ajuizamento de ação executiva.

Com os recursos do IPTU, a Prefeitura investe na melhoria 
e conservação da cidade, em serviços como os da saúde, 
educação, assistência social, segurança pública, esporte e 
lazer e obras, que produzem benefícios para as pessoas.

FLASHES DO FERRA BODE 
EM FAXINAL
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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.

Caio, Roger e Luana, funcionários da Loja Colombo 
de Faxinal

Estevan de niver em Faxinal. Na foto com o pai e 
amigos no Bar do Tuniquinho em Faxinal. Parabéns!!

Sandra Joice e Regiane, da Ômega em Faxinal 

O amigo advogado Marcelo Justus, pré candidato a 
OAB/PR Ivaiporã
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Deputado Tercílio Turini em Ivaiporã

O deputado estadual Tercilio Turini visitou Ivaiporã 
no últi mo sábado (dia 2) e encontrou-se com lideranças 
evangélicas da região do Vale do Ivaí. Também na visita a 
Ivaiporã, o deputado estadual Tercilio Turini esteve com o 
médico Orlando Sanchez, diretor do Hospital e Maternidade 
Ivaiporã. Conversaram sobre as difi culdades na saúde 
pública em todo o Brasil, com prejuízo no atendimento à 
população. Para os prestadores de serviço, o problema é 
a defasagem na tabela do SUS, que paga valores irrisórios 
por consultas, exames e cirurgias.

Turini tenta evitar corte para as universidades
Emendas coleti vas tentam evitar corte no 

orçamento de universidade
Duas emendas coleti vas ao orçamento do Estado para 

2018 tentam evitar a redução do repasse de recursos às 
universidades estaduais do Paraná. A lei orçamentária 
enviada pelo governo à Assembleia Legislati va prevê corte 
de R$ 120 milhões. “Se a situação já está difí cil, vai fi car 
ainda pior”, diz o deputado estadual Tercilio Turini, um 
dos arti culadores das proposições assinadas por outros 
24 parlamentares. Uma das emendas propõe o acréscimo 
de R$ 142 milhões para gastos com pessoal e encargos. A 
outra desti na mais R$ 59 milhões às despesas correntes, 
totalizando R$ 201 milhões. “Deputados das bancadas 
governista, de oposição e independente apoiam as 
emendas. É um esforço conjunto porque os problemas das 
universidades podem ser mais agravados com a redução 
orçamentária”, ressalta Tercilio Turini, que preside a Frente 
Parlamentar em Defesa das Universidades e a Comissão de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A proposta para o ano 
que vem é de R$ 2,28 bilhões, enquanto o valor aprovado 
para 2017 foi de R$ 2,4 bilhões. “As universidades estaduais 
passam por um momento complicado, com escassez de 
recursos para custeio e manutenção e também com falta 
de servidores. Se o orçamento for reduzido, as ati vidades 
acadêmicas e os serviços à comunidade serão ainda mais 
prejudicados”, destaca Turini. “Vamos lutar pela aprovação 
das emendas”, enfati za. A votação será nos próximos dias. 
Além de Tercilio Turini, assinam as emendas os deputados 
Ademir Bier, Claudia Pereira, Claudio Palozi, Cobra Repórter, 
Dr. Bati sta, Evandro Araujo, Fernando Scanavaca, Gilberto 
Ribeiro, Gilson de Souza, Jonas Guimarães, José Carlos 
Schiavinato, Luiz Carlos Marti ns, Luiz Claudio Romanelli, 
Marcio Pacheco, Marcio Pauliki, Mauro Moraes, Nereu 
Moura, Nelson Luersen, Pastor Edson Praczyk, Péricles de 
Melo, Professor Lemos,  Rasca Rodrigues, Requião Filho e 
Tadeu Veneri.

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.

6ª Caminhada Internacional de Faxinal 
Sucesso absoluto na 6ª Caminhada Internacional de Faxinal, antes mesmo dos 

primeiros raios de sol saudarem a beleza do dia 03/12, várias excursões já estavam 
à caminho da natureza exuberante de Faxinal. O ponto de encontro foi a prefeitura, e 
desde as 6 h já tinha movimento, após a chegada dos quatro ônibus disponibilizados 
pela organização municipal em apenas 10 minutos fi caram todos lotados, tendo que 
fazer novas baldeações para Faxinalzinho. A acolhida pelas equipes de inscrições e o 
café da manhã estavam perfeitos. Logo após, teve o discurso do Secretário de Turismo, 
Alessandro Proença, que agradeceu ao bom Deus pelo lindo dia, fez a acolhida dos 
caminhantes e ressaltou a importância de Faxinal que desponta como a maior potência 

A Verdadeira prova de que a união faz a força Vereadora Ivone Neca faz valer união
Moradores do Distrito João Vieira no Município de Cruzmaltina, se juntam à 

vereadora Ivone Neca para resolver um sério problema que vem afrontando a população 
do Distrito ao longo dos tempos. Após inúmeras reivindicações através de requerimentos 
ao Legislativo, ligações telefônicas e demais meios legais de cobrança aos órgãos 
responsáveis, a Vereadora Ivone Neca, elabora um ofício endereçado ao Gerente 
Regional da SANEPAR de Apucarana, Sr. Luiz Carlos Jacovassi e com o total apoio 
dos moradores, subscreve um abaixo assinado, onde todos colaboram e protocola 
diretamente na sede em Apucarana na data de 06/11/17.  E o resultado é esse aí... 
Obra paralisada há tempo, se reinicia para o conforto, bem estar e alegria de todos! 

A Vereadora justifi ca que a situação se arrastava desde a falta constante de água em muitos dias, até o desperdício abundante em 
outros. Infelizmente, mesmo usando os microfones da câmara, levando o pedido da comunidade aos setores responsáveis, o problema 
continuava, até que a medida acima foi tomada e hoje, esperam na certeza, que desta vez esse grande transtorno será resolvido. E 
já, antecipadamente, a Vereadora agradece a Jacovassi, pela atenção e presteza despendida à essa importante reivindicação, bem 
como o apoio dos funcionários da SANEPAR da cidade de Faxinal, que sempre estiveram presentes ao serem requisitados. E em 
nome de todos, agradece dizendo:

    “A concretização dessa obra será o presente de Natal que nossa comunidade receberá”

do Turismo de Aventura do Vale do Ivaí. Em seguida o Prefeito Ylson A. Cantagallo agradeceu a presença dos caminhantes, lembrou 
da importância do nosso desbravador e Presidente da Câmara, Marcílio Cesar Vicente que é o maior incentivador do potencial turístico 
do município. Após o alongamento feito pelo professor de educação física Rômulo, nossos caminhantes iniciaram o percurso que 
encanta pela beleza e o potencial hídrico que somados ao nosso relevo torna Faxinal um berço de quedas, cascatas e cachoeiras, 
ultrapassando uma centena de maravilhosas obras de arte com um toque divino em cada uma. O evento que já vinha crescendo, a 
partir desse ano tomou uma grande envergadura, contando com mais de 1200 participantes e já é uma das maiores caminhadas do 
Paraná. Famílias inteiras realizaram o percurso, considerado de média difi culdade é um evento propício para se curtir a riqueza dos 
encantos naturais de nosso município sendo uma das caminhadas mais esperadas do ano. (Alessandro Proença – Secretário de 
Turismo)

Receita abriu consulta ao último lote de restituições de IR
A Receita Federal liberou na sexta-feira (08) a consulta ao sétimo lote de restituição 

do Imposto de Renda de 2017. Neste lote está incluído o pagamento de 1,897 milhão 
de contribuintes, que receberão 2,8 bilhões de reais em restituições. Para saber se 
teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na 
internet, ou ligar para o Receitafone 146. Além das restituições de 2017, a Receita 
também liberou hoje o lote multiexercício, com declarações de 2008 a 2016 que 
estavam retidas na malha fi na. Ao todo, serão liberados 3,108 bilhões de reais para 
2,038 milhões de contribuintes. Desse total, 102,818 milhões de reais referem-se 
ao quantitativo de contribuintes idosos ou com alguma defi ciência física ou mental 

ou moléstia grave. A restituição fi cará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fi zer o resgate nesse prazo, deverá 
requerê-la por de formulário eletrônico.

Marun deve ser nomeado ministro na próxima semana
Amiguinho e defensor do Cunha e do Temer! Deus nos livre!

Após o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB), pedir 
exoneração do cargo, o deputado federal Carlos Marun(PMDB-MS) deve ser nomeado 
pelo presidente Michel Temer (PMDB) para a pasta. Aliados de Marun na base aliada 
confi rmam que ele é o escolhido de Temer e dizem que ele tomará posse na próxima 
quinta-feira. A data teria sido marcada em função da apresentação do relatório da 
CPMI da JBS, que cabe ao peemedebista, como relator, e deve ser feita no início da 
semana. Apoiado pela bancada do PMDB na Câmara, Carlos Marun nega ter sido 
convidado ofi cialmente pelo presidente a ocupar a pasta. No fi nal de novembro, o 
perfi l do Planalto no Twitter chegou a anunciar que o deputado substituiria Antonio 

Imbassahy. O tuíte foi apagado depois que, diante do vazamento da informação, Temer decidiu suspender a troca para ampliar 
consultas a aliados.
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e a
Afetos não se apagam

Nathan sempre sonhara ser médico. A vida lhe pediu que 
desistisse de seu sonho. Cedo precisou auxiliar a sustentar seus 
pais e irmãos. E cada vez seu sonho se tornava mais distante. 
Décadas depois viu seu neto, pelo qual tinha um carinho especial, 
apresentar a mesma vontade. Mas Nathan morreu quando o menino 
tinha apenas nove anos de idade. Aos 23 anos, Kevin mantinha 
o sonho sempre mais forte. Queria ser médico, curar as pessoas. 
Como seus pais iriam pagar a faculdade era uma incógnita. O 
curso era muito caro. Eles eram corretores de imóveis e faziam 
o possível para fechar o maior número de negócios. Certo dia, o 
pai de Kevin viu, no jornal local, o anúncio de alguém que queria 
vender uma casa. Embora não costumasse entrar em contato 
com quem anunciava por sua própria conta, algo o fez telefonar. 
Os donos tinham anunciado diretamente, desejando vender a 
casa, sem a necessidade de pagamento de comissão a corretores. 
Mas acabaram marcando com o pai de Kevin uma visita para que 
ele conhecesse a casa. Agendaram para a terça-feira. Quando 
Sherman falou com a esposa a respeito, ela o lembrou que ele tinha 
um compromisso anteriormente marcado. Sherman ligou para os 
donos da casa e mudou a visita para a segunda, às quinze horas. 
Mais tarde, eles tornaram a telefonar pedindo que ele fosse na 
segunda, mas pela manhã, às 11 horas. Quando chegou ao local, 
Sherman descobriu que aquela casa tinha sido habitada pelos seus 
sogros, 15 anos antes. Comentou isso com os proprietários mas, 
antes que continuassem a conversar sobre a estranha coincidência, 
a campainha tocou. Era o carteiro. Sherman ouviu o casal informar:

- Não. Ninguém chamado Nathan Stein mora aqui...
Sherman se levantou rápido da cadeira e gritou: 
- Era meu sogro!
Com as devidas explicações ao carteiro, conseguiu que a carta 

lhe fosse entregue, mediante assinatura de recebimento. Era um 
informativo de um banco a respeito de uma conta corrente em nome 
de Nathan. Dizia que tal conta seria fechada em breve se ninguém a 
viesse reclamar, pois estava sem movimentação há anos. O valor? 
Quinze mil dólares!

Sherman, sua esposa e seu fi lho tiveram, logo, a certeza. 
Fora Nathan que, de alguma forma, do mundo espiritual, envidara 
esforços para que ele estivesse lá, naquele momento. Fui levado 
até lá no momento certo, disse Sherman. Meu sogro desejava que 
seu neto tivesse o dinheiro para pagar o primeiro ano da faculdade. 
E a fi lha, mãe de Kevin, tem certeza de que seu pai que sempre 
cuidou dela, continua a cuidar até hoje.

A morte, de forma alguma rompe os laços do amor. Da 
espiritualidade, os nossos amores prosseguem a velar por nós. 
Pais se esmeram no cuidado aos fi lhos que permaneceram na 
carne. Filhos, esposos, amigos têm os olhos voltados para nós, 
abençoando-nos ainda com seu afeto especial. Com os Imortais 
aprendemos que os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é 
possível. Sentem-se ditosos com as nossas alegrias. Afl igem-se 
com os nossos males, quando os não suportamos com resignação, 
porque então nenhum benefício tiramos deles. Eles se compadecem 
dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um 
amigo. Assim, os bons Espíritos nos levantam o ânimo no interesse 
do nosso futuro. Os parentes e amigos que nos precederam na 
outra vida, por nos votarem afeição, nos protegem como Espíritos, 
de acordo com o poder de que disponham. Eles, como nós, são 
muito sensíveis aos sentimentos de amor e afeição.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

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

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR
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Além de ex, Bolsonaro também nomeou atual 
mulher na Câmara
Mais um sem crédito

O deputado federal e pré-candidato à Presidência da 
República Jair Bolsonaro (PSC-RJ) nomeou sua atual mulher, 
Michelle, para exercer cargo em seu gabinete na Câmara no 
ano de 2007 e só a exonerou depois de o Supremo Tribunal 
Federal (STF) editar súmula que vedou o nepotismo. O Globo 
já tinha mostrado que Bolsonaro e seus fi lhos empregaram nos 
últimos 20 anos uma de suas ex-mulheres, Ana Cristina, a irmã 
dela, Andrea, e o pai delas, José Cândido Procópio. Andrea 
continua lotada até hoje no gabinete do deputado estadual 
Flávio Bolsonaro (PSC-RJ). Um dos fi lhos do parlamentar, o 
hoje deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), também foi 
empregado em seu gabinete. A informação sobre a nomeação 
da atual mulher foi publicada pela Folha de S.Paulo. O Globo 
confi rmou a informação por meio de pesquisa em boletins 
administrativos da Câmara. Michelle foi nomeada no gabinete 
de Bolsonaro em 18 de setembro de 2007. Os dois já tinham um 
relacionamento à época. A exoneração veio em 3 de novembro 
de 2018, com efeitos administrativos a partir de 31 de outubro 
daquele ano. Em 29 de agosto de 2008 o Supremo editou a 
súmula que tratou do nepotismo, vedando a contratação de 
parentes até terceiro grau. O Globo mostrou que desde 1998 
Bolsonaro e seus fi lhos deram empregos a familiares de uma 
das ex-mulheres do deputado. Ana Cristina Valle foi mulher do 
deputado federal entre 1997 e 2007. Juntos tiveram um fi lho, 
Jair Renan Bolsonaro, que nasceu em 1998. Após o nascimento, 
o deputado nomeou em seu gabinete a tia e o avô do menino, 
Andrea e José Cândido, enquanto que a mãe foi lotada na 
liderança do PPB, partido do parlamentar à época. Andrea 
fi cou no gabinete do presidenciável de setembro de 1998 até 
novembro de 2006. Em setembro de 2008, uma semana após a 
edição da súmula pelo Supremo ela foi nomeada na Assembleia 
Legislativa do Rio no gabinete de Flávio, onde está até hoje, 
recebendo salário de R$ 6,5 mil líquido. Ana Cristina, por sua 
vez, foi nomeada na liderança do PPB entre novembro de 1998 
e dezembro de 2000. Ela foi nomeada depois no gabinete de 
Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) na Câmara Municipal do Rio.

Imbassahy pede exoneração do governo
O tucano Antonio Imbassahy entregou na sexta-feira carta 

ao presidente Michel Temer pedindo exoneração do cargo de 
ministro da Secretaria de Governo, o que foi aceito. “Fazer parte 
do seu governo foi, para mim, uma honra. Atuar na articulação 
política em um período de radicalização pós-impeachment, 
com uma grande fragmentação partidária, em meio a enormes 
difi culdades econômicas e fi scais, representou um grande 
desafi o”, afi rma Imbassahy na carta, prometendo continuar a 
“contribuir com o nosso país” na Câmara. Temer, por sua vez, 
agradeceu o tucano pelo que fez pelo nosso governo e pelo país.

Moro sugere que Petrobrás compre denúncias de corrupção
Juiz de primeira instância da Operação Lava Jato, Sérgio 

Moro sugeriu que a Petrobrás ofereça dinheiro aos funcionários 
em troca de denúncia de corrupção durante o 4.º Evento 
Petrobrás em Compliance, na sede da empresa, no centro do 
Rio de Janeiro. Outra ideia do magistrado é que uma equipe de 
sindicância interna acompanhe o modo de vida e patrimônio dos 
diretores e conselheiros, não só no papel. "Talvez fosse o caso 
de pensar em incentivos à atuação dos denunciantes, inclusive 
compensação fi nanceira, desde que apresentada informação 
verdadeira, relevante, que através dela seja desbaratado 
esquema de corrupção. Ninguém deve enriquecer com isso, 
mas o incentivo deve ser oferecido para tirar as pessoas da zona 
de conforto", afi rmou. Em resposta, o presidente da Petrobrás, 
Pedro Parente, disse que estudará a melhor forma de tirar os 
denunciantes da zona de conforto e que buscará fazer um 
trabalho de inteligência para buscar possíveis enriquecimentos 
ilícitos de executivos. "E vamos fazer um acompanhamento por 

palavras-chave e em tempo real dos emails dos empregados. 
Não é desprovido de uma certa polêmica. Isso pode dar uma 
ideia que ainda há um problema grande na empresa. Não é isso. 
É preventivo", acrescentou Parente, respondendo à terceira 
proposta de Moro, para que todos os temas de negócio sejam 
tratados exclusivamente por meio das ferramentas corporativas 
de correspondência. Moro não citou nomes, mas destacou que, 
na Petrobrás, um diretor substituiu outro porque o primeiro não 
conseguiu dar conta do recolhimento de propina exigido pelo 
partido. Embora os diretores não tenham sido identifi cados, 
os dois únicos condenados que viveram essa situação de 
revezamento de cargo foram Nestor Cerveró e Jorge Zelada, 
ex-diretores da área Internacional. Para o juiz, a Lei das Estatais 
contribui para coibir a corrupção nas empresas públicas, mas, 
em sua opinião, as mesmas exigências impostas às empresas 
devem ser estendidas à administração pública direta, ou seja, 
ao Executivo e ao Legislativo.
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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.

Deputados da base acenam votar contra 
reforma

124 deputados de partidos da base aliada dizem 
votar contra reforma da Previdência

Levantamento feito pelo Estado mostra que 215 deputados 
declaram voto contrário à reforma da Previdência. Desses, 124 são 
de partidos da base aliada do governo Michel Temer. Há divisão 
sobre o tema mesmo no PMDB e no PTB, os únicos partidos da 
coalizão governista que decidiram obrigar suas bancadas a votar a 
favor das mudanças na aposentadoria. A reforma é a principal aposta 
da equipe econômica para garantir a retomada do crescimento. O 
governo, no entanto, encontra difi culdades para conseguir os 308 
votos necessários à aprovação do texto. Com 205 votos contrários, do 
total de 513 deputados, a proposta de emenda à Constituição (PEC) 
seria rejeitada. No próprio PMDB de Temer, dez dos 60 deputados 
disseram que são contrários à proposta e 15 mostraram-se indecisos. 
Apenas 12 afi rmaram ser favoráveis ao texto. Os desobedientes 
estão sujeitos a penas que vão da advertência a punições mais 
sérias. "Teremos uma semana de muito trabalho na busca de votos, 
mas sou otimista", afi rmou o líder do PMDB na Câmara, deputado 
Baleia Rossi (SP). Para ele, as opiniões obtidas no levantamento do 
Estado refl etem posições anteriores às mudanças patrocinadas pelo 
governo na proposta original. "Os deputados do Nordeste que são 
contrários à reforma, por exemplo, fi carão a favor quando tiverem a 
certeza de que os trabalhadores rurais não serão atingidos", disse. 
"Mas isso só ocorrerá quando todos tiverem na mão o texto que 
vai para o plenário."

Aécio é vaiado em convenção e sai pela porta 
dos fundos

Ladrão pego em fl agrante não é aceito nem pela 
quadrilha

O presidente licenciado do PSDB, senador Aécio Neves (MG), 
fi cou por apenas 5 minutos na convenção do PSDB. Ele chegou 
discretamente, foi vaiado na entrada, mas logo foi recebido por 
seus aliados, que o aplaudiram. A rápida aparição fazia parte da 
estratégia do senador, que cogitou não ir ao evento ao longo da 
semana com receio de ser vaiado. No fi m, ele saiu pela porta 
dos fundos, acompanhado dos deputados mineiros Caio Nárcio 
e Paulo Abi-Ackel. Em rápida entrevista a VEJA, o senador falou 
que o partido, enfi m, chegou a um entendimento. “Nós temos uma 
chapa que é de entendimento. O governador Geraldo Alckmin com 
um vice como o governador Marconi Perillo, representam a união 
do partido”, afi rmou ele, referindo-se à composição da nova chapa. 
Próximo de Aécio, Perillo deve assumir a sigla quando Alckmin 
se licenciar do cargo para disputar a presidência da República. 
O senador também disse, esperar que Alckmin faça o partido se 
engajar na aprovação da reforma da previdência. “É uma questão 
programática do PSDB e eu espero que o governador Alckmin leve 
o partido por esse caminho. Pior do que aprovar a reforma sem 
os votos do PSDB é não aprovar porque não tiveram os votos do 
PSDB”, concluiu o tucano.

Kadafi  abasteceu campanha de Lula com 
US$ 1 milhão

Não falta mais nada
Capturado e morto em 20 de outubro de 2011, o ex-ditador 

líbio Muamar Kadafi  enviou ao Brasil, "secretamente", US$ 
1 milhão para fi nanciar a campanha do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, em 2002. É o que o ex-ministro do petista, 
Antonio Palocci, teria afi rmado nas tratativas de um acordo de 
delação premiada com o Ministério Público Federal, segundo 
reportagem da revista Veja, nesta sexta-feira, 8. Palocci está 

preso em Curitiba desde setembro de 2016, quando foi alvo 
da 35ª fase da Lava Jato, a Operação Omertà. Ex-ministro 
dos governos Lula e Dilma, o petista foi condenado na Lava 
Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 12 anos, 
2 meses e 20 dias de prisão pelo juiz Sérgio Moro em junho 
deste ano.

Av. Brasil, 603 - Faxinal - PR
(ao lado do Restaurante Pique)
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TSE lança aplicati vo que substi tui tí tulo de eleitor
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou na sexta-feira (08) o e-Título, aplicati vo 

que vai permiti r o acesso a uma versão digital do tí tulo eleitoral. A novidade está 
disponível para Android e deve ser liberada para usuários do iOS até o fi m da próxima 
semana. O aplicati vo poderá ser uti lizado nas eleições de 2018, dispensando o eleitor 
de levar o tí tulo eleitoral em papel. O documento digital também terá a foto do 
eleitor para identi fi cá-lo na hora da votação, mas isso só acontece caso a pessoa 
tenha realizado o recadastramento biométrico, momento em que é capturada a 
foto e suas impressões digitais. Mesmo quem não fez o recadastramento pode 
fazer o download do aplicati vo, mas será necessário apresentar um documento 
de identi fi cação com foto na hora da votação. Ao baixar o e-Título, o eleitor 
precisa inserir o número do seu tí tulo eleitoral, seu nome, a data de nascimento 
e o nome da mãe e do pai. Após validação, o acesso ao aplicati vo é liberado — 
também é possível consultar informações sobre o seu local de votação e se está 
em dia com a Justi ça Eleitoral. Outro recurso deve ser liberado aos cidadãos em 
breve: a possibilidade de fazer a justi fi cati va eleitoral pelo aplicati vo. Em agosto, 
o governo anunciou outro aplicati vo que pode substi tuir a versão impressa de um 
documento, a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica — que possui o mesmo 
valor jurídico da carteira de habilitação impressa e pode ser acessada por meio de 
um aplicati vo já disponível para download. A CNH digital começa a valer a parti r 
de 1º de fevereiro de 2018.

Novo reajuste do gás de cozinha chega a 8,9%
Conti nue votando nos homes             

 O preço médio do boti jão de gás já passa dos 80 reais, em algumas cidades do 
Vale do Ivaí, no norte do Paraná. Assim ocorre em outras cidades do Estado. No dia 
05 de dezembro, de 2017, consumidores fi caram preocupados ao serem informados 
que a Petrobras estava, novamente, elevando os preços do gás liquefeito de petróleo 
(GLP) envasado pelas distribuidoras em boti jões de até 13 kg, o chamado gás de 
cozinha, em 8,9%.  Segundo o Site G1,  o  reajuste foi moti vado principalmente 
devido à alta das cotações do produto nos mercados internacionais, segundo nota 
enviada pela estatal. A empresa frisou que refl exos no preço fi nal ao consumidor 
vão depender de repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores. 
O aumento não se aplica ao preço do gás desti nado a uso industrial e comercial. No 
ano, o preço médio do gás de cozinha no país acumula alta de 17,7%, segundo dados 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustí veis (ANP). O valor médio do 
boti jão para o consumidor saltou de R$ 55,74 na primeira semana de janeiro para 
R$ 65,64 na semana encerrada em 2 de dezembro. Pela nova políti ca de preços 
adotada pela Petrobras desde junho, o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
passou a ser revisado todos os meses. O últi mo reajuste feito pela Petrobras aos 
preços cobrados das distribuidoras ocorreu há cerca de um mês. Desde junho, foram 
anunciados seis aumentos e uma redução no preço do gás de cozinha. Em nota, 
o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo 
(Sindigás), informou que o reajuste oscilará entre 7,3% e 9,9%, de acordo com o 
polo de suprimento. Pelos cálculos da insti tuição, o ajuste anunciado deixa o preço 
prati cado pela Petrobras para as embalagens de até 13 quilos aproximadamente 
1,3% abaixo do preço de paridade internacional.
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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 Madeira, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 156, R$ 250,00 mensais  
6) Casa madeira, 3 dormitórios, 
Rua Leônidas Buy 354, centro R$ 
500,00 mensais   
7) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Santos Dumont 523, fundos 
R$ 450,00 mensais  
8)  Casa alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Madre Joana Angélica 40, Jd 
Adram 390,00 mensais   
9) Sala Comercial 220m², Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 
R$ 1.500,00 mensais 
10) Sala Comercial, Av Eugenio 
Bastiani 772, centro R$ 550,00  
11) Barracão com 600,00m², Rua 
Eugenio Bastiani 2027, centro R$ 
2.100,00 mensais

1. Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00 
2. Terreno 1.200m² Rua Claudemiro 
Gonçalves Moreira, R$ 100.000,00 
(Dois disponíveis) 
3. Terreno 200m² Rua Presbítero 
Joaquim Loureiro de Melo, 
Residencial Casavechia R$ 

60.000,00 
4. Terreno 310m² Residencial 
Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00  
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. Terreno 212m², Rua Luiz Vieira 
da Costa 45, Residencial Maria 
Mãe da Unidade R$ 45.000,00 
10. Casa Alvenaria 120m², terreno 
510m², Rua Candido Portinari 
739, R$ 280.000,00 
11. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
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. Barracão 320m³ de 
construção, terreno 1.475m², no 
parque industrial, R$ 350.000,00  
17. Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00
18. Chácara área de 3.048 m², 
Kaloré – Pr R$ 150.000,000 
19. Casa Nova 70m² Residencial 
Bica d´agua R$ 115.000,00

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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FONES: 
(43) 3461-2222 
(43) 99659-2121

CONTATO:
www.faxinalimoveis.com.br


