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Indicação nº052/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal fazer uma 
limpeza geral no distrito de Ribeirão Bonito, pintar as guias e colocar a 
cascata da praça em funcionamento.  
JUSTIFICATIVA - Estamos aproximando de mais um fi nal de ano, data 
festiva, então se faz necessário essa limpeza, a pintura das guias e o 
funcionamento da cascata para a cidade fi car mais bonita para receber 
os visitantes.

Os ladrões que quebraram Brasil, agora estão querendo acabar com a Lava Jato. O Temer e 
sua turma, mais sujos que pau de galinheiro, indicaram o chefe a PF e a procuradora geral da 
república, tudo do mesmo bando. Temos que fi car atentos, eles virão com tudo nas eleições de 
2018, pois se não forem eleitos poderão ser presos, porque perderão esse maldito foro privilegiado. 
Somos nós quem vamos dar a sentença, nossa caneta será a urna eletrônica, não podemos 
ter dó desses canalhas que: Por causa da corrupção e seus roubos, muitas pessoas morrem, 
portanto, alem de ladrões, são assassinos da pior espécie, e matam principalmente crianças e 
idosos. Roubam, da saúde, educação, segurança e bem estar social, a roubalheira é geral. Eu 
não voto em nenhum vagabundo, condenado, investigado ou sob suspeita! Nós colheremos o 
que plantarmos e as últimas safras mostram que as sementes eram podres, colhemos miséria e 
sofrimento, principalmente as classes mais humildes, que são mais facilmente enganadas. Esse 
Congresso como um todo e seus integrantes, não merecem sequer um voto. Quem não aprende 
com os erros, jamais acerta, e com certeza o endereço é o inferno. Eu não vou!

NÃO VOTO EM, SUSPEITOS, INVESTIGADOS E CONDENADO
Em ninguém desse Congresso podre
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LINGUA DE FOGO
Na Terra do Tumati, valeti bate na cumadi, mas ela diz 

que gostia. Então chega o reio! Hhuuii! Olha a Maria da 
Penha ai gente!

Na Terra do Café, o grande ex-arqueiro Bamba esta 
de férias. Piracema!

“Até que enfi m terminando um ano que teve trabalho 
na Terra da Ave que Canta. Foram vários anos parados e 
com comemoração excessiva e que levava todo o dinheiro 
da cidade pra fora. Agora o comércio e os cidadãos, 
agradecem pela festa bem elaborada, dando prioridade ao 
comércio e entidades sociais, locais. Assim o dinheiro fi ca 
aqui e todos faxinalenses ganham”, disse um cidadão em 
uma roda de amigos.

Na Terra da Uva, ta na disputa o DNA, quem será que 
leva o prêmio?

Tinha cumadi e valeti no cafezá. Será que tavam 
coiendo? Acho que não! Tavam é coisando!

Na Terra do Saquê, lalauzinha tava de Love no 
expediente. É o amorrrr...

Na Terra do Boi cumadi do comércio está com 
a enxada em promoção está saindo por 20 reais. Tia 
Anastácia e o Zelotes prometeram comprar, mas é pros 
outros carpir. É roça!

Cumadi foi em pescaria e no fi nal, em vez de pegar 
peixinho pegou um peixão. Nooosssa com a cumadi. 
Pegadora!

Viemos nessa coluna desejar um feliz natal pra todos 
que em 2017 fi guraram nela. Precisamos que em 2018 
vocês continuem atuando e aparecendo. Um feliz 2018, 
cheio de Línguas! Não deixem de aprontar!

Tem gente na barroza que achava que era moleza, 
agora a palavra é trabáio. O povo agradece!

Na verdade tudo é culpa do padriinho. Eles dizem!
Quem será o chalchalzinho da Terra da Ave que 

Canta? Au au!
Na Terra do Samurai Voador a festa promete, 

esperamos muitas línguas. Não nos decepcionem!! 

Quem é a cumadi Dibala. Será que joga bola?
Como tocava a música do Leo Santana... hahaha lepo 

lepo. Huuiii!
Cumadi sai pra coisear com sócio, leva a roupa e 

deixa o valeti peladão na noite. Eita cornitude! Muuuu!!
De um cidadão bem informado: Em uma 

seção de Câmara teve gente que perdeu as 
estribeiras. Houve até agressão a vereadores.
Parece que deu BOU,  tem gente que vai ter que responder 
pela covardia. Onde será que foi?

Os ladrões que quebraram Brasil, agora estão 
querendo acabar com a Lava Jato. O Temer e sua turma, 
mais sujos que pau de galinheiro, indicaram o chefe a PF 
e a procuradora geral da república, tudo do mesmo bando. 
Temos que fi car atentos, eles virão com tudo nas eleições 
de 2018, pois se não forem eleitos poderão ser presos, 
porque perderão esse maldito foro privilegiado. Somos nós 
quem vamos dar a sentença, nossa caneta será a urna 
eletrônica, não podemos ter dó desses canalhas que: 
Por causa da corrupção e seus roubos, muitas pessoas 
morrem, portanto, alem de ladrões, são assassinos da 
pior espécie, e matam principalmente crianças e idosos. 
Roubam, da saúde, educação, segurança e bem estar 
social, a roubalheira é geral. Eu não voto em nenhum 
vagabundo, condenado, investigado ou sob suspeita! Nós 
colheremos o que plantarmos e as últimas safras mostram 
que as sementes eram podres, colhemos miséria e 
sofrimento, principalmente as classes mais humildes, que 
são mais facilmente enganadas. Esse Congresso como 
um todo e seus integrantes, não merecem sequer um voto. 
Quem não aprende com os erros, jamais acerta, e com 
certeza o endereço é o inferno. Eu não vou!

            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.

outros carpir. É roça!

LOJA
RIO MÓVEIS

A LOJA DOS PREÇOS 
BAIXINHOS, BAIXINHOS...

GRANDES RIOS, RIO BRANCO DO IVAÍ,
CÂNDIDO DE ABREU E FAXINAL

WEB: www.facebook.com/lojario.moveis 

agora a palavra é trabáio. O povo agradece!
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Como receber a indenização pelas perdas 
com planos econômicos

Depois do acordo entre representantes dos bancos e dos 
poupadores, muita gente ainda tem dúvida: o que fazer para 
receber a indenização pelas perdas provocadas pelos planos 
econômicos Bresser, Verão e Collor 2? A resposta que interessa 
a dois milhões de brasileiros.  Para muita gente essa novela 
pode estar chegando ao fi m. Saiu um acordo entre os bancos 
e os advogados dos poupadores. Mais ou menos dois milhões 
de pessoas que tinham dinheiro aplicado entre os anos 80 e 
90 e agora decidem se encerram a disputa judicial ou não. Mas 
só tem direito a receber quem entrou com a ação até 30 de 
dezembro de 2016.   “Quem tinha poupança, mas não entrou 
com ação, não tem mais chance. O acordo não contempla 
quem não tenha ação já proposta”, explica o advogado de 
poupadores, Luiz Fernando Casagrande Pereira.  Os detalhes 
do acordo foram anunciados na terça-feira, 12 de dezembro, 
numa coletiva em Brasília. Agora, a proposta segue para a 
homologação do Supremo. O presidente da Federação Brasileira 
pelos Poupadores disse que o acordo foi uma conquista depois 
de 13 meses de debates e que vai benefi ciar muita gente, mas 
a adesão não é obrigatória.   Quem tem direito a receber?   -  Os 
mais velhos vão receber primeiro e os pequenos poupadores, 
com ações que valem até R$ 5 mil. Para provar é preciso ter 
uma cópia do extrato da poupança e documento de identidade 
e um formulário preenchido e assinado pelo advogado. Quem já 
encerrou a conta tem o direito de receber. Caso o banco tenha 
fechado, o banco sucessor, que adquiriu os direitos do banco 
liquidado, paga. Se o dono da conta morreu, os herdeiros têm 
direito a receber.

Orçamento de 2018 é aprovado com buraco 
de R$ 21 bilhões

Os deles estão salvos, já os nossos buracos... 
Depois de deixar os órgãos do governo à beira de um colapso 

por falta de dinheiro ao longo deste ano, a área econômica pode 
se ver obrigada a começar o ano de 2018 cortando despesas do 
Orçamento. A proposta aprovada pelo plenário do Congresso 
na noite de quarta-feira (13), inclui receitas que ainda não foram 
aprovadas pelos parlamentares e podem deixar um buraco de 
R$ 21,4 bilhões nas contas do ano que vem. O Orçamento 
vai agora para sanção presidencial. A principal iniciativa é a 
mudança na tributação de fundos exclusivos de investimento, 
que renderia cerca de R$ 6 bilhões líquidos aos cofres da União. 
Embora tenha sido encaminhada como Medida Provisória 
(MP), que tem vigência imediata, ela precisa ser aprovada e 
sancionada pelo presidente Michel Temer ainda em 2017 para 
ter efeito no ano que vem. Mas o líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDB-RR), admitiu que o texto não será mais 
votado este ano. “Se começa com furo, tem que começar o 
ano economizando”, reconheceu mais cedo o relator-geral do 
Orçamento de 2018, deputado Cacá Leão (PP-BA). O relator 
tentou se eximir da responsabilidade de aprovar uma proposta 
realista e disse que é do governo a responsabilidade de agir em 
caso de frustração de alguma das medidas. Além do bloqueio 
de gastos, outra opção seria o envio de outras medidas ao 
Congresso, mas ele não mencionou quais. “Isso é um problema 
que foge da minha alçada”, disse.

Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. No fi ndar de 2017, temos 
ainda mais motivos para nos alegrar, pois concluímos o nosso primeiro ano de mandato. Conquistas já foram 
alcançadas, mas ainda há muitas metas e objetivos traçados para 2018. Que as realizações alcançadas neste ano 
sejam apenas sementes plantadas que serão colhidas com maior sucesso no novo ano que se aproxima. Feliz 
Natal e boas festas!

 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 18/12 a 24/12

Espaço dos VereadoresEspaço dos Vereadores

MARCILIO CEZAR VICENTE 
Faxinal

O ano de 2017 está chegando ao fi m e podemos nos alegrar com muitos resultados positivos. Foi um prazer 
caminhar com você, cidadão faxinalense. Unindo as nossas forças, vamos sempre trabalhar para alcançar um 
município cada vez melhor. Que neste Natal e, no ano que se aproxima, os laços de amor se fortaleçam e 
construam relações mais sólidas, sustentadas por respeito e confi ança! Feliz Natal e um próspero 2018.

ÉDI WILLIAN MOREIRA DOS SANTOS
Faxinal

No fi nal de ano que se aproxima, possamos brindar os projetos realizados e as lutas vencidas, tendo a certeza 
que o ano que virá será repleto de conquistas e realizações. Que este Natal possa ser lembrado pela renovação 
da vida e pelo nascimento de Jesus Cristo que nos salvou. Feliz Natal e um Ano Novo repleto de felicidades, 
sucesso e cheio do amor de Deus.

MARCELA CARVALHO RODRIGUES
Faxinal

Festa da Uva de Rosário do Ivaí prioriza parcerias
Festa da Uva promete reunir milhares de pessoas em Rosário do Ivaí. O evento será de 21 a 23 de 

dezembro na praça central com grandes atrações
Agregando a divulgação da produção de uva e unindo o 

lazer da comunidade, a Prefeitura Municipal de Rosário do 
Ivaí, buscou parcerias neste ano de 2017, para a realização da 
XVII Festa da Uva. O evento será realizado nos dias 21, 22 e 
23 de dezembro de 2017. “Os municípios estão passando por 
difi culdades fi nanceiras, mas não podemos deixar momentos 
importantes de lazer passar em branco. A festa da uva, além 
de ser um evento tradicional, divulga o nosso município, por 
isso, buscamos apoio para desenvolver o evento e não gerar 
despesas para a administração” frisou o Prefeito Ilton Kuroda. 
O ponto principal é valorizar os comerciantes do município, haja 
vista que todas as barracas de exposição, venda de bebidas e 
outros produtos que estarão integrando a praça de alimentação, 
serão da cidade. O patrocinador máster do evento é a SANEPAR 
(Companhia de Saneamento do Paraná), juntamente com a 
empresa Klabin e o Banco Bradesco. Mas o ponto alto se tornou 
a parceria desenvolvida com o comercio local que abraçou a 
idéia de realizar um evento feito pela população em prol da 
população que são eles Casa Nova Materiais de Construção; 
Clinica Veterinária Vet Rio; Mercadão da Construção; Mercado 
Boi Gordo; Móveis Rio; Bar do Romildo; AJJ Transportes; 
Agrovila; Pointer Informática e Pointer Petiscaria; JR Moto 

Peças; RS Modas; Móveis Santa Rita; Cresol; Farmanova; Casa 
de Carnes Bom Gosto; Plano Aliança; Loja Paraíso; Móveis 
Cardoso; Laticínios Camila; Loja do Hélio; Dayane Lanches; 
Unopar; Agropecuária Souza; Vidraçaria Rosário; Ofi cina do 
Ivo; WR Snooker Bar; Nalva Confecções; Dr. Bruno Recche 
– Dentista; Marcielle Confecções e Passarela Calçados; Loja 
Pink Fashion; Funerária Rosário; Cocari; Posto Puma e Viveiro 
Rosário. Outras empresas que somaram na iniciativa foram Ingá 
Digital; Triunfo Pneus; MMH Med; Eccos Ambiental; Cimento 
Mix; Ivaí Telecon; Prisma; Classtur Turismo e Arias Auto Peças. 
Os shows foram viabilizados pela empresa João Valentim 
Eventos e a equipe organizadora é composta por membros da 
comunidade.PROGRAMAÇÃO – Na quinta-feira (21) abertura 
da festa com a escolha da Melhor Uva e a eleição da Rainha da 
Festa, fi nalizando o primeiro dia com o show da Banda Herança. 
Na sexta-feira (22) show nacional com Allana Macedo do hit 
“Censura” com mais de 1 milhão e meio de visualizações no 
youtube em menos de 1 mês. E para encerramento da festa 
no sábado (23) o show fi ca por conta de Emerson Henrique 
do sucesso “Rei da Mulherada”. A estrutura será montada na 
praça central e toda a região está convidada para participar.

Inscrições para o Sisu 2018 começam em 29 de janeiro
As inscrições para o Sistema de Seleção Unifi cada (Sisu) 

1º/2018 terão início no dia 29 de janeiro, até as 23h59 do dia 1º de 
fevereiro, através do site. Com base na nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2017, o sistema seleciona para 239.601 
vagas em 130 instituições superiores estaduais e federais. Não 
há taxa de inscrição. As notas do Enem estarão disponíveis no 
dia 19 de janeiro. Para concorrer, é necessário não ter tirado zero 
na redação. Notas de outras edições do Enem não são aceitas.  
Será realizada apenas uma chamada para matrícula, no dia 2 de 
fevereiro. Os candidatos selecionados devem efetuar a matrícula 

na instituição entre os dias 5 e 7. Os que não forem selecionados 
para a sua primeira opção de curso poderão participar da lista 
de espera, entre 2 e 16 de fevereiro. Para isso, deverão acessar 
o seu boletim, na página do Sisu, e manifestar o interesse.  A 
participação na lista de espera somente poderá ser feita na 
primeira opção de curso. Havendo vaga disponível, a convocação 
dos candidatos para realização das matrículas nas chamadas 
seguintes será feita pela instituição. Assim, é importante que o 
interessado acompanhe as convocações junto à instituição na 
qual está participando da lista de espera.

Angel Farma
3461-3179
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
de perder a vida. O veículo que fez a ultrapassagem e teria provocado 
o acidente, foi uma Scania de Londrina, conduzida por Pedro Oliveira. 
Ele disse que ultrapassou e não percebeu nada, mas ao parar em um 
auto posto de Cruzmaltina, notou que o semirreboque estava danifi cado. 
Em uma atitude muito honesta, Pedro voltou ao local do acidente e se 
apresentou. Todas as providências foram tomadas.

Casa de vereadora de Faxinal é alvo de bandidos
Tentaram roubar a casa da vereadora Marcela em Faxinal. Segundo 

informações, bandidos chegaram enfrente à residência, por volta das 
15:00 hs, em plena luz do dia, tocaram o interfone por várias vezes, a 
vereadora não atendeu pois estava tomando banho, momento que os 
bandidos forçaram o portão e conseguiram adentrar a residência, achando 
que não havia ninguém, só que em seguida a vereadora ouviu o barulho 
de alguém dentro da casa e teria gritado, "quem está aí", os bandidos 
se assustaram e correram para fora da casa, ela do quarto ligou para 
o seu esposo falando do roubo, ele veio correndo, pois quando chegou 
os bandidos já haviam se evadido, porém levaram R$70,00 reais de sua 
carteira. Segundo a vereadora eles estavam em uma Fiat Strada de cor 
preta, com placas de Piraí do Sul.

Furto a residência em Faxinal
Na Rua Projetada, centro da cidade. Uma mulher saiu às 12h00min e, 

ao retornar, encontrou a casa revirada. Foram levados: Notebook de cor 
preto da marca Acer; aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
em dinheiro; dois frascos de perfume; e algumas bijuterias.

PM aborda suspeitos em carro
Em Faxinal, a PM percebeu um veículo com quatro indivíduos em 

atitude suspeita. Foi dada voz de abordagem ao motorista e realizada a 
busca pessoal nos ocupantes, mas nada de ilícito foi encontrado, porém 
ao realizar a verifi cação no automóvel, foi localizado uma garrucha 
calibre .22, na lateral no banco do carro. A equipe policial questionou aos 
indivíduos a respeito de quem seria o proprietário, momento em que Jairo 
de Andrade Barbosa informou que a garrucha pertencia a ele. Os demais 
indivíduos foram liberados no local, pois nada de ilícito foi encontrado 
com eles. Jairo negou a prática de crimes.

Homem é preso por cumprimento de mandado 
Por volta das 17 horas,  do dia 13 de dezembro, a equipe de serviço 

da PM  estava em patrulhamento quando visualizou um veículo em atitude 
suspeita. Ao dar voz de abordagem ao condutor, foi realizado busca pessoal 
e no veículo nada de ilícito foi encontrado. Foi identifi cada a pessoa de 
Sidnei da Silva,  de 35 anos, contudo ao realizar verifi cação junto ao 
Sistema, foi localizado um mandado de prisão em desfavor do acusado. 
Diante dos fatos,  foi dada voz de prisão ao homem e encaminhado a 
Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.  Houve informação que o mandado 
de prisão seria por receptação, mas a Polícia Civil não confi rmou e nem 
negou. Já Sidnei, afi rmou que é inocente e que sua prisão não se justifi ca.  

Berimbau conversa com estelionatário
 Suposto vendedor de roupas que usa a OLX para oferecer produtos,

aplicou golpe em Mauá da Serra e outras cidades da região 
A reportagem do Blog do Berimbau e Rádio Nova Era, faz um alerta 

para golpe que tem sido aplicado pela OLX, site de vendas, e também 
pelas redes sociais. Em Mauá da Serra, um servidor público, foi vítima do 
estelionatário que se apresenta como Diego Silva Capela, que pode ser 
nome falso, pois há possibilidade do meliante estar usando a identidade 
de outra pessoa. "Como eu compro roupas no atacado, encontrei o 
anúncio dele na OLX. Fiz contato e o rapaz disse que vendia bermudas 
e outros produtos. Para conseguir a confi ança de quem está comprando, 
ele manda telefones de supostos clientes, como referência, mas para 
enviar as mercadorias, exige o depósito. Depois de analisar a proposta, 
eu depositei R$1.200,00 reais na conta informada por ele, que é de Santa 
Catarina, e só depois percebi que era um golpe", disse o cidadão de Mauá 
da Serra. O alerta é importante, porque o golpista utiliza celular com DDD 
43, da região de Apucarana e Ivaiporã, o que indica que ele pode ser da 
região. O repórter Ronaldo Senes, o "Berimbau", se passou por logista e 
conseguiu conversar com o suspeito, que usa uma metodológica para que 
não haja desconfi ança. Perguntamos a ele: "É você que vende roupas"?, 
o indivíduo respondeu: "Sim patrão, só que estou com um problema com 
um pedido aqui, e estou correndo aqui pra manda pra esse cara hoje. Ele 
ta uma onça; é quer que o pedido dele chega ate quinta... é pra acabar 

Aposentada vítima de golpe perdeu mais de dois mil
Uma moradora de Borrazópolis, de nome Maria, com 74 anos, foi 

vítima de um golpe. O fato aconteceu na segunda-feira, 11 de dezembro. A 
Polícia foi acionada por uma funcionária do SICREDI, que teve o primeiro 
contado com a moradora, que foi até a Cooperativa e constatou saques 
indevidos em sua contra. A aposentada informou que ainda pela manhã, 
um homem branco, estatura alta, porte físico elevado, trajando calça jeans 
e camisa de cor azul clara, chegou em sua residência se passando por 
policial e solicitou seu cartão bancário e senha, relatando que ela o teria 
que o acompanhar até a delegacia. Momento em que a senhora  pediu 
alguns minutos para  trocar de roupa, o meliante pegou uma quantia 
de seiscentos reais de sua carteira, sem que ela percebesse, e ainda  
afi rmou que retornaria para levá-la até a delegacia, mas desapareceu. 
Após algumas horas, Maria foi até a Cooperativa onde foi informada que 
haviam realizados dois saques de sua conta, o primeiro de seiscentos 
reais da poupança e um mil e quinhentos reais da conta-corrente. A 
funcionária do Sicredi fez o bloqueio do cartão e acionou a equipe policial. 
Os PMs realizaram diligências no intuito de localizar o suspeito, porém 
sem êxito. Na cooperativa não foi possível saber onde e horário que 
foram realizados os saques e nem tão pouco ter acesso as câmeras de 
segurança, porque há um procedimento de praxe, que exige a solicitação 
para a central de monitoramento.

Assalto a supermercado em Mauá da Serra
Dois elementos em uma motocicleta vermelha Bros, sem placa, 

praticaram assalto contra o Supermercado Suprema, em Mauá da Serra, na 
tarde de quinta-feira, dia 14 de dezembro, de 2017. Os meliantes pararam 
a moto na frente do estabelecimento, que fi ca na Avenida Ponta Grossa, 
ao lado da prefeitura. Em seguida, um deles anunciou o roubo e pegou 
dinheiro do caixa. Há informações que o proprietário, de nome Cláudio, 
havia pago uma compra de feijão e sobrou apenas uma quantidade irrisória 
em valores, o que teria irritado um dos meliantes, que antes de fugir, agiu 
de forma covarde, agredindo a vítima com uma coronhada na cabeça. 
Cláudio precisou de atendimento médico, mas sem risco de perder a 
vida. Imagens da motocicleta foram divulgadas pela Guarda Municipal 
e Polícia Militar, no intuito de identifi car os ladrões. Segundo o Agente 
Diones, da GM, patrulhamentos foram feitos na cidade e na rodovia BR 
376 que corta o município.

Autor de tentativa de homicídio foi preso pela Civil 
Segundo informações, Joel Rodrigues, de 46 anos, foi preso, no dia 

15 de dezembro, acusado de tentativa de assassinato, fato ocorrido em 
23 de outubro, de 2017, no Distrito de Flórida do Ivaí. Após o crime, onde 
a vítima, Nilmar Juliano Fiuza de Santos, mais conhecido como Shrek, 
recebeu um golpe de faca, na porta de uma escola e a Polícia Civil passou 
a investigar o caso, identifi cou o suspeito, que chegou a se apresentar e 
confessar o crime, mas foi posto em liberdade, com o fi m do inquérito e por  
solicitação da Delegacia, sua prisão foi autorizada pelo poder judiciário. Na 
sexta-feira, dia 15 de dezembro, chegaram informações que ele estava no 
referido bairro rural. Na localidade, o mesmo foi preso em um sítio, onde 
trabalhava na lavoura de café. Ao ser noticiado do mandado de prisão, 
não ofereceu resistência e foi conduzido até a Delegacia, onde fi cará a 
disposição da Justiça. Vale ressaltar que utilizava documentos do irmão 
e ao ser devidamente identifi cado, foi constatado  que ele era foragido 
de Laranjeiras do Sul, por isso, o mesmo se encontra preso.

Caminhão fi ca despedaçado, mas motorista sobrevive 
Por volta das 16:30 horas, de segunda-feira, 11 de dezembro, ocorreu 

um acidente na Rodovia PR 272, próximo ao trevo de São Domingo, 
município de Cruzmaltina, sentido Porto Ubá que é Distrito de Lidianópolis. 
No local, o Blog do Berimbau e a Rádio Nova Era apurou que o caminhão 
é um importado Kia com placas AGN-5497 de Ibiporã, mas que pertence 
a empresa Jeta Transportes de Londrina. O motorista Valdomiro Rozendo 
de Oliveira, de 65 anos. Após o acidente, o caminhão fi cou completamente 
destruído, inclusive o Baú, onde era transportado café em pó e outros 
produtos diversos. Segundo o Patrulheiro Barreto, do Posto Rodoviário 
do Porto Ubá, uma ultrapassagem perigosa e irregular em faixa dupla, 
jogou o veículo de carga fora da pista. Bombeiros de Ivaiporã, retiraram 
a vítima das ferragens e acionaram o Helicóptero, via Samu, que fez o 
transporte para o hospital. Valdomiro teve ferimentos graves, com suspeita 
de fratura na costela e perfuração do pulmão, mas a princípio, sem risco 

isso. Mais assim que eu entregar o dele, entro em contato com você"", 
respondeu. Perguntado sobre o número 43, disse que já morou no Paraná, 
mas agora vive em São Paulo. Por várias vezes questionamos a cidade 
da região onde morou, mas sempre esquiva-se e não informa. Ouça o 
link de vídeo e veja exatamente como o golpe acontece, inclusive com a 
fala do estelionatário tentando convencer vítimas.

Mulher é executada com tiros no tórax em Faxinal 
 Uma mulher de nome Jucira Alves Ferreira, de 42 anos, que já havia 

sido presa em 2016, durante a Operação Cangaço, que prendeu em 
Ortigueira, integrantes de uma quadrilha acusada de promover ataques a 
agências bancárias no Paraná, foi morta com disparo de arma de fogo em 
Faxinal, na tarde de terça-feira, dia 12 de dezembro, de 2017. As primeiras 
informações são de que ela foi morta dentro da casa, em cima da cama 
e com tiros no tórax. "Nós estamos fazendo os levantamentos, com um 
investigador no local, mas por enquanto foram encontrados apenas dois 
projéteis, vamos aguardar o laudo do IML e na casa havia uma menor, 
que ainda será ouvida", disse o delegado Antônio Silvio Cardoso. Outros 
detalhes não estão sendo revelados para não atrapalhar a investigação, a 
princípio não houve roubo, o que reforça a possibilidade de uma execução. 
O criminoso teria chegado em um carro, invadido a residência e praticado 
o crime, mas até não há informações do suspeito.

Foragido da cadeia de Grandes Rios é recapturado
O preso Wellington de Barros da Silva, que estava foragido da cadeia 

de Grandes Rios, foi recapturado, no dia 13 de dezembro, 2017, em São 
Paulo, após um excelente trabalho de investigação do delegado Ricardo 
Augusto de Oliveira Mendes e sua equipe. No dia 1º de novembro, de 
2017, as polícias, Militar e Civil, tentaram prender Wellington e Marcos 
da Silva, que haviam acabado de ganhar a liberdade forçada. Como não 
se obteve sucesso nas buscas, uma investigação foi realizada, a qual 
apurou que um dos fujões, o Wellington Barros, estava homiziado na 
casa de familiares ou amigos, na cidade de Boituva, que fi ca no Estado 
de São Paulo, mais precisamente no Residencial de Lorenze. Com o 
intuito de prender o foragido, o delegado Ricardo Mendes, acompanhado 
do investigador Abel Castorino Pereira de Oliveira, foram a São Paulo, e 
no referido endereço, conseguiram recapturar o individuo que foi trazido 
de volta para Grandes Rios. Todas as providências referentes ao caso 
foram adotadas. A ação da Polícia Civil recebeu elogios da comunidade 
e da imprensa regional. 

Roubo com reféns em Grandes Rios
Em Grandes Rios, ocorreu um roubo no Sítio São José, no Distrito 

de Pedra Branca. Marido e mulher estavam em casa quando alguém 
chamou o homem pelo nome. Ele saiu para atender e foi rendido por três 
indivíduos, sendo um deles armado com um revólver. Eles renderam as 
vítimas dentro de um quarto e por várias vezes diziam que iriam matá-los. 
Quando as vítimas perceberam que os assaltantes haviam ido embora, 
pularam a janela e se esconderam no mato, avisando a PM somente 
no dia seguinte, quando amanheceu. Eles levaram celulares, TV de 21 
polegadas, 02 botijões de gás, uma caixa de ferramenta e carne que 
estava dentro de sua geladeira. 

Roubo em Rosário do Ivaí
Em Rosário, o furto foi no dia 15 de dezembro, na Rua Rio Grande do 

Sul, no Pátio da Prefeitura, um funcionário disse que levaram um macaco 
hidráulico, uma bomba Arla 32 e a bóia Arla 32, todos objetos instalados 
no caminhão Ford Cargo 1319, com placas AWW-9022. Acredita-se que o 
ladrão tenha conhecimento de mecânica, porque nenhum fi o foi cortado. 

Roubo na zona rural de Cruzmaltina
No dia 15 de dezembro, de 2017, na Chácara São José, no Bairro 

Rio Azul, um cidadão foi até sua chácara e constatou que foi levada de 
uma casa existente no local, uma TV de 42 polegadas de cor preta da 
marca LG, um aparelho da TV e um botijão de gás.

Veículo capota na estrada do Laranja Doce 
Este veículo capotou na Estrada do Bairro Laranja Doce, saída de 

Borrazópolis, proximidades das Cocari. Segundo informações, no carro 
estava a servidora pública Regina Jardini e a conselheira tutelar, Ondina 
Trida, que sofreram ferimentos leves. O acidente  foi no início da tarde 
desta segunda-feira, dia 11 de dezembro, de 2017.  Vale ressaltar que a 
estrada do Bairro  é considerada Rodovia Estadual, PR 466, por isso, o 
trecho é de responsabilidade da Polícia Rodoviária do Porto Ubá. 
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Integrantes do Coral Brilho Celeste da Igreja Assembleia de 
Deus de Faxinal, foram homenageados pelo Poder Legislativo 
Municipal na comemoração dos seus 75 anos de existência. O 
reconhecimento é decorrente de um requerimento apresentado 
pela vereadora Marcela Carvalho Rodrigues (SD), que confere 
Moção Honrosa ao grupo. No dia 10 de dezembro, durante 
uma apresentação que o coral fez na Praça Dealcides Bahls, 
a parlamentar entregou placas com as congratulações aos 
representantes da equipe. Receberam a homenagem: o 
presidente do coral, pastor Dênio Staner Storbem; a diretora, 
Élida Lemes; e o maestro, Francisco Alfredo Ferreira. Os 
cumprimentos se estenderam a todos os membros do coral. A 
ocasião ainda contou com a presença do prefeito de Faxinal, 
Ylson Álvaro Cantagallo (PMDB). De acordo com a vereadora 
Marcela, o Coral Brilho Celeste foi fundado em 1942 e, desde 
então, tem se dedicado a apresentações de louvor e adoração a 
Deus. Segundo ela, a equipe se destaca não apenas no Paraná, 
mas também em eventos de vários outros estados brasileiros.

Vereadora Marcela concede Moção 
Honrosa a Coral 

Coral Brilho Celeste recebe Moção Honrosa 
pelos 75 anos de existência

E assim começou mais uma semana em Rio Branco do 
Ivaí, efetuando trabalhos de melhorias nas comunidades e 
regiões do  município, na segunda-feira (11) a equipe do setor 
rodoviário esteve trabalhando na Vila Formosa, patrolamento, 
alargamento e cascalhamento das vias são alguns dos serviços 
que serão executados nos próximos dias. Vale ressaltar que o 
prefeito Gerôncio tem dado total apoio ao homem do campo. 

Gerôncio vem intensifi cando trabalhos nas 
estradas rurais

O Colégio Estadual Comendador Geremias Lunardelli, 
de Grandes Rios, orgulhosamente parabeniza a estudante 
Luana dos Santos Guedes, pela belíssima conquista. Na 
primeira semana de dezembro/2017 a estudante participou 
da competição Sul-Americana de Jogos Escolares em 
Cochabamba na Bolívia, acompanha de sua treinadora e 
professora Monica Galdini, onde conquistou a medalha de 
prata, deixando toda comunidade de Grandes Rios muito 
orgulhosa de seu empenho. Luana mostrou todo o seu potencial 
e determinação. A estudante também contou com o apoio do 
diretor João Edison Berleze e de toda a comunidade escolar. Ao 
ser indaga sobre o que ela achou da experiência de conhece 
outro país (Bolívia), ela a atleta respondeu: “Muito bonito, mas 
era alto e faltava o ar, demora para acostumar”. A treinadora 
Monica agradeceu a todos que torceram e acreditaram que 
seria possível uma medalha. Afi rmou também que não tem 
explicação o sentimento de ver felicidade de Luana. "Nosso 
Colégio fi ca imensamente feliz com essa conquista. Em todas 
as competições esportivas que têm participado, os alunos 
sempre nos alegram com suas vitórias", informou a direção 
do colégio. - (Colaborou Gisa)

Aluna de Grandes Rios é prata na Bolívia
Luana dos Santos Guedes, do Colégio Geremias 

Lunardelli,  foi medalha de prata nos jogos 
escolares internacionais, que aconteceu na 

Bolívia  

O país tem 59,9 milhões de pessoas com o nome sujo 
por atraso no pagamento de contas. Esse número representa 
quase 40% da população entre 18 e 95 anos, segundo 
dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O CPF 
dessas pessoas tem restrição para contratar crédito ou fazer 
compras parceladas, ou seja, só podem fazer aquisições à vista. 
Os dados de novembro correspondem a uma alta de 0,23% na 
comparação com o mesmo mês de 2016 e de 0,15% em relação 
a outubro. De acordo com o levantamento, quase metade da 
população entre 30 e 39 anos tinha o nome inscrito em alguma 
lista de devedores, somando 16,93 milhões de pessoas. Para o 
presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro, a queda no total de 
devedores com nome suja passa pela melhoria das condições 
econômicas, principalmente da geração de emprego.

País tem 59,9 milhões de pessoas com 
nome sujo 

O município de Faxinal vai contar com mais uma opção 
de lazer para seus moradores. Na segunda-feira (11), durante 
evento no Palácio Iguaçu em Curitiba, o deputado estadual 
Reichembach juntamente com o prefeito Ylson Cantagallo 
assinaram um convênio que viabiliza R$ 168 mil para a 
construção de uma praça (R$ 160 mil viabilizado pelo deputado 
e R$ 8 mil de contrapartida do município). Ela será construída 
próxima à caixa d’água da Sanepar, e vai ser nomeada Praça 
Hermínio Cantagallo, em homenagem ao falecido pai do 
prefeito Ylson. Este recurso está sendo esperado há anos 
pelo município e pelos moradores da localidade, que agora 
terão mais um ponto de encontro e opção de divertimento 
e distração. O deputado  tem dado uma atenção especial a 
outros municípios, como Cambira, Cruzmaltina, Rosário do 
Ivaí, Rio Branco do Ivaí, São João do Ivaí, Ariranha do Ivaí, 
Jardim Alegre e Jandaia do Sul, que já receberam ou irão 
receber recursos através do empenho de Reichembach junto 
ao Governo do Estado. - Da Assessoria

 Gallo assegura quase 200 mil para 
construção de Praça  

Reichembach viabiliza recursos para construção 
da Praça Hermínio Cantagallo em Faxinal

No de semana que passou, sábado dia 09 de dezembro 
a equipe de karatê de Faxinal,  participou do Campeonato 
Paranaense de karatê, em Curitiba, e na oportunidade tiveram 
um grande desempenho, faturando 7 medalhas de ouro, 1 de 
prata e 7 de bronze. Vale ressaltar que a equipe é liderada 
pelo competente professor Rogério, que tem passado todo 
seu conhecimento para os alunos, o que tem resultado em 
vitórias. As aulas são realizadas na Academia ACV Fitness as 
terças e quintas-feiras. Parabéns a todos pelo desempenho 
e dedicação, vocês são um orgulho para Faxinal. Felicidades 
nas próximas competições.  

Equipe de karatê de Faxinal se destaca no 
campeonato paranaense 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afi rmou na 
quarta-feira (13) que o governo continua trabalhando para 
aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados 
na próxima semana, em linha oposta ao que o líder do governo 
no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), falou mais cedo, de 
que o texto iria à votação em fevereiro. O senador apresentou 
a sua opinião pessoal e não do governo, afi rmou Meirelles, 
acrescentando que a base aliada e o Executivo devem discutir 
o assunto e decidir o encaminhamento da reforma nos próximos 
dias.

Onde o Meirelles foi se meter
Jucá expressou opinião pessoal sobre 

Previdência, não há decisão fi nal do governo, 
diz Meirelles



06E�içã� 6�2 - 18 �� ������r� �� 2017

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

Amigos batendo um papo no Posto Pilar em Grandes Rios

O Ferra Bode de Faxinal, como sempre bem representado e 
dirigido, agora assumem a presidência e vice, o Carlitinho e o 

Lobão. Que Deus continue abençoando esta grande 
entidade. Estamos juntos novamente em 2018. Parabéns a 

todos os integrantes!

Géssica Cristina Adame de Almeida de niver em Faxinal. 
Parabéns!!

Aline Silva de niver em Faxinal. 
Parabéns!!

FERRA BODE EM FAXINAL

O amigo Paulo Tadiotto e família nos EUA. Dizem que jogava 
um pouquinho de bola. 

Faguinho, ladeado pelos amigos, Debrandi e Gustão e pelo 
pai, Zé Carlos
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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.

Bruna Dranka de niver em Faxinal. 
Parabéns!!

Bianca Russo Dias, de niver em  Borró. 
Parabéns!! 
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Duplicação da PR 445 é prioridade para a 
região, afi rma Tercilio Turini

A duplicação da PR 445, uma obra que há muitos anos o 
deputado estadual Tercilio Turini defende como fundamental 
para o desenvolvimento de Londrina e região, fi nalmente 
parece que vai dar os primeiros passos. O DER marcou para 
21 de dezembro a audiência pública para discussão sobre 
a construção do primeiro trecho, até o trevo do distrito de 
Irerê. “É importante a parti cipação de todos, para conhecer 
e dar sugestões sobre o projeto”, comenta Tercilio Turini, que 
vai comparecer à reunião. Ele ressalta que é uma vitória dos 
londrinenses o anúncio da construção do primeiro trecho, 
mas enfati za que a comunidade precisa estar unida para 
assegurar que a PR 445 seja duplicada até Mauá da Serra. 
“Estou muito contente com a notí cia da audiência pública. 
Lembro, porém, que inicialmente o compromisso era de 
duplicar a PR 445 até Guaravera, numa primeira etapa. 
Sugeri diversas vezes ao governo para fazer a obra em lotes, 
justamente para garanti r a sua execução. Chegaram a propor 
a instalação de pedágio na PR 445 e de imediato já falei que 
a população não suporta mais a cobrança”, lembra Tercilio. 
Ele destaca que a duplicação da PR 445 até Mauá da Serra 
vai se tornar realidade se a comunidade conti nuar atenta 
e exigir os seus direitos. “Essa obra é uma das prioridades 
da minha atuação parlamentar, porque é primordial para 
o desenvolvimento de toda Região Metropolitana de 
Londrina”, afi rma Tercilio Turini.

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.

Nova sondagem do DataPoder360 mostra que se 
as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria o vencedor no 1º e 
no 2º turno. De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.210 
brasileiros entre os dias 8 e 11 de dezembro, no cenário 
de segundo turno, o desempenho do governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) e do deputado Jair Bolsonaro (PSC) 
aparece quase idêntico. Na simulação, o tucano perderia 
para Lula por 41% a 28%, enquanto o deputado seria 
derrotado pelo petista por 41% a 30%. Considerando a 
intenção de voto estimulada, Lula aparece com 29,9%, 
Bolsonaro tem 21,7% e a ex-senadora Marina Silva, 
10%. Alckmin tem 8% das intenções de voto e Ciro 
Gomes (PDT), 6%.  A margem de erro é de 2,6 pontos 
percentuais, para mais ou para menos. Vale ressaltar 
que o ex-presidente Lula enfrenta julgamento em 2ª 
instância em janeiro e pode fi car de fora da disputa 
eleitoral. Considerando essa possibilidade, o DataPoder 
testou um cenário sem o petista. Sem Lula, Bolsonaro 
aparece como líder absoluto com 23% das intenções de 
voto. Ciro Gomes e Marina Silva pontuam 10% cada e 
Alckmin tem 7%.

Empatados, Alckmin e Bolsonaro 
perderiam para Lula no 2º turno

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.

A CPI moldada para constranger a Lava Jato e blindar Temer
Não podemos deixar!

Chegou ao fi m na quinta-feira (15) a CPMI da JBS. Uma comissão parlamentar 
mista de inquérito criada para constranger os principais investigadores da 
cúpula política do Brasil e retirar o foco das investigações da Lava Jato contra 
uma série de autoridades públicas, como o presidente Michel Temer e dois de 
seus ministros, Moreira Franco e Eliseu Padilha. O relatório, que inicialmente 
pedia o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e de 
seu antigo chefe de gabinete, Eduardo Pelella, acabou dando um passo atrás, 
mas, ainda assim, colocou os procuradores contra a parede. Elaborado pelo 
peemedebista Carlos Marun, um deputado da tropa de choque do ex-deputado 

Eduardo Cunha e de Temer, o relatório pediu que o Conselho Superior do Ministério Público investigasse Janot e Pelella. O relator 
admitiu que faltou materialidade de provas contra os procuradores. “Não fi z apenas uma análise jurídica, mas também comportamental. 
Em mantendo o indiciamento reconhecendo a materialidade, talvez estivesse cometendo o mesmo erro que foi cometido pelo senhor 
Janot e pelo senhor Pelella, o açodamento”. Apesar de a delação da JBS ter revelado o pagamento irregular de 600 milhões de reais 
a representantes de 28 partidos e de ter citado nominalmente 1.829 políticos que foram eleitos nos últimos anos, nenhum deles 
aparece como possível responsável pelo recebimento de recursos ilícitos ou de ter cometido qualquer crime. O espírito de corpo, 
mais uma vez, prevaleceu no relatório de Marun. Além de Temer, Moreira e Padilha, foram poupados no relatório fi nal, apesar de 
constarem da delação da JBS, nomes como: os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT), os senadores 
Aécio Neves (PSDB-MG) e José Serra (PSDB-SP), os governadores Fernando Pimentel (PT-MG) e Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), 
o ex-governador André Puccinelli (PMDB-MS), o deputado Zeca do PT (MS) e o ex-deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Rocha 
Loures (PMDB-PR) e Geddel Vieira (PMDB-BA).



09E�içã� 6�2 - 18 �� ������r� �� 2017

e a
Natal é...

Natal é muito mais que enfeites, presentes, festas, luzes e 
comemorações... Natal quer dizer nascimento, vida, crescimento... 
E o Natal de Jesus tem um signifi cado muito especial para o 
Mundo. Geralmente não se comemora o nascimento de alguém 
que morreu há mais de dois milênios, a menos que esse 
nascimento tenha algo a nos ensinar. Assim pensando, o Natal 
de Jesus deve ser meditado todos os dias, e vivido da melhor 
maneira possível. Se assim é, devemos convir que Natal é muito 
mais do que preencher um cheque e fazer uma doação a alguém 
que necessita dessa ajuda. É muito mais do que comprar uma 
cesta básica e entregar a uma família pobre... É muito mais que 
a troca de presentes, tão costumeira nessa época. É muito mais 
que reunir a família e cantar. É muito mais que promover o jantar 
da empresa e reunir patrões e empregados em torno da mesma 
mesa. A verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência 
de Seus ensinos no dia-a-dia. É olhar nos olhos daqueles que 
convivem conosco e buscar entender, perdoar, envolver com 
carinho esses seres humanos que trilham a mesma estrada que 
nós. É se deter diante de uma criança e prestar atenção no que 
os seus olhos dizem sem palavras... É sentir compaixão do mais 
perverso criminoso, entendendo que ele é nosso irmão e que se 
faz violento porque desconhece a paz. É preservar e respeitar a 
natureza que Deus nos concede, como meio de progresso, e fazer 
esforços reais para construir um mundo melhor.

O Natal é para ser vivido nos momentos em que tudo 
parece sucumbir... Nas horas de enfermidades, nas horas em 
que somos traídos, que alguém nos calunia, que os amigos nos 
abandonam... Tudo isso pode parecer estranho e você até pode 
pensar que essas coisas não têm nada a ver com o Natal. No 
entanto, Jesus só veio à Terra para nos ensinar a viver, e não 
para ser lembrado de ano em ano, com práticas que não refl etem 
maturidade, nem desejo sincero de aprender com Essa Estrela de 
primeira grandeza... Ele viveu o amor a Deus e ao próximo... Ele 
viveu o perdão... Sofreu calúnias, abandono dos amigos, traição, 
injustiças variadas... Dedicou Suas horas às almas sedentas de 
amor e conhecimento, não importando se eram ricos ou pobres, 
justos ou injustos, poderosos ou sem prestígio nenhum. Sua vida 
foi o maior exemplo de grandeza e sabedoria. Por ser sábio, Jesus 
jamais estabeleceu qualquer diferença entre os povos, não criou 
nenhum templo religioso, não instituiu rituais nem recomendou 
práticas exteriores para adorar a Deus ou como condição 
para conquistar a felicidade. Ele falava das verdades que bem 
conhecia, das muitas moradas da Casa do Pai, da necessidade de 
adorar a Deus em Espírito e Verdade, e não aqui ou ali, desta ou 
daquela forma. Falou que o Reino dos Céus não tem aparências 
exteriores, e não é um lugar a que chegaremos um dia, mas está 
na intimidade do ser, para ser conquistado na vivência diária. E 
é esse reino de felicidade que precisa ser buscado, aprendido e 
vivido nos mínimos detalhes, em todos os minutos de nossa curta 
existência... Bem, Natal é tudo isso... É vida, e vida abundante... É 
caminho e verdade... É a porta... É o Bom Pastor... É o Mestre... É 
o maior Amigo de todos nós. Pense em tudo isso, e busque viver 
bem este Natal...

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

Governo do Estado divulga tabela de vencimento do IPVA-2018
O Governo do Estado divulgou na segunda-feira, dia 11 de 

dezembro, a tabela de vencimentos do IPVA, Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores, em 2018. Conforme 
dados da Secretaria de Estado da Fazenda, o Paraná conta 
com quatro milhões e 300 mil veículos tributados e dois milhões 
e 610 mil não tributados. A frota de veículos que será tributada 
no Estado no ano que vem teve redução de 1,37%, enquanto 
a de não tributados teve crescimento de 5,24%, em razão de 
ano de fabricação ou de isenções legais. O pagamento do 
IPVA 2018 começa no dia dez do mês que vem e o Estado vai 
conceder desconto de 3% aos contribuintes que optarem pela 
quitação em parcela única, conforme calendário por fi nal da 
placa. Desta vez, o vencimento da primeira cota será distinto 
do da cota única. Para cota única o calendário terá início em 
dez de janeiro e, o da primeira cota, em 22 de janeiro. Quem 
preferir, pode pagar em três parcelas, sem acréscimos, nos 
meses de janeiro, fevereiro e março, também observando os 
vencimentos de acordo com o último número da placa.

Bolsonaro defende Hugo Chávez em entrevista de 1999
Cuidado como o que diz e defende

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) já se desfez em 
elogios ao falar do ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez, 
um dos maiores símbolos da esquerda na América Latina, morto 
em 2013. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em 1999, 
Bolsonaro disse que o líder da Revolução Bolivariana era uma 
“esperança para a América Latina”. Na época, Bolsonaro tinha 
sido eleito deputado pelo PPB. “Chávez é uma esperança para 
a América Latina e gostaria muito que essa fi losofi a chegasse 
ao Brasil”, disse o parlamentar. “Acho ele ímpar. Pretendo ir 
a Venezuela e tentar conhecê-lo.” Questionado sobre o que 

achava de Chávez ser apoiado na época pelos comunistas, 
Bolsonaro afi rmou: “Ele não é anticomunista e eu também não 
sou. Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do 
que o meio militar”. Ele também disse que Chávez remetia ao 
Marechal Castelo Branco, primeiro presidente do Brasil durante 
a ditadura militar, entre 1964 e 1967. “Acho que ele (Chávez) vai 
fazer o que os militares fi zeram no Brasil em 1964, com muito 
mais força. Só espero que a oposição não descambe para a 
guerrilha, como fez aqui”, afi rmou Bolsonaro.

Com defi cit menor salário mínimo vai para  R$ 965
E tem gente que vai votar neles!              

O Congresso Nacional aprovou na quarta-feira, 13 de 
dezembro, a proposta orçamentária de 2018 (PLN 20/17), a 
primeira sob a Emenda Constitucional 95, que instituiu um 
teto para os gastos públicos. O projeto que vai para sanção 
presidencial prevê um defi cit primário de R$ 157 bilhões para o 
governo federal no próximo ano. O número é um pouco menor 
do que os R$ 159 bilhões determinados pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO, Lei 13.473/17) como meta fi scal para o 
próximo ano. Ou seja, pelo texto aprovado, o saldo negativo das 
contas públicas será um pouco inferior ao previsto inicialmente, 
gerando menos dívida para o governo. Para 2017, a meta também 
é de R$ 159 bilhões. A redução de R$ 2 bilhões é explicada pelo 
aumento da estimativa da receita primária, que alcançou R$ 4,9 
bilhões conforme relatório de receita aprovado pela Comissão 
de Orçamento. Como o orçamento federal possui teto de gastos, 

não foi possível aproveitar toda a receita extra para elevar as 
despesas. Assim, a receita subiu e a despesa sujeita ao teto 
manteve-se praticamente igual, reduzindo o defi cit primário. 
Apesar da pequena melhora no defi cit primário, o número só 
será atingido se forem aprovadas as propostas do governo 
que elevam a arrecadação e reduzem as despesas em 2018. 
Entre elas estão a ampliação da alíquota previdenciária dos 
servidores públicos (Medida Provisória 805/17), o aumento do 
imposto de renda sobre fundos de investimentos fechados (MP 
806/17) e o fi m da desoneração da folha de pagamento (Projeto 
de Lei 8456/17). Somente essas três medidas representam uma 
receita de R$ 14 bilhões, diz o governo, mas critica a oposição. 
O orçamento que sai do Congresso prevê crescimento de 2,5% 
da economia em 2018, salário mínimo de R$ 965 – aumento 
nominal de 3% em relação ao atual (R$ 937)

Risco de fi car sem Lula PT faz ofensiva por apoio popular
Onde?

A notícia de que o ex-presidente Lula será julgado no dia 
24 de janeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região 
(TRF4), em segunda instância, derrubou o ânimo de petistas 
graúdos. A possibilidade de Lula se tornar inelegível oito meses 
antes da eleição balançou as estruturas no partido que já vinha 
empregando esforços para reorganizar-se depois do caos que 
começou em 2014, com a Lava Jato. Se por um lado o seu 
possível candidato tem a maior preferência entre os eleitores, 
por outro pode ser impossibilitado de seguir adiante. Antes desta 
batalha, porém, a legenda entrava na disputa por 2018 sob um 
desalento que antecedia a eventual saída de seu protagonista. 
As alianças partidárias que deram sustentação à legenda nas 
últimas eleições minguaram, com a saída, inclusive, do sempre 
aliado PCdoB. E o suporte nas ruas quase desapareceu ao longo 
dos anos em que o Governo esteve em mãos petistas, com a 

ida de importantes quadros de articulação para a administração 
do país e a insatisfação dos movimentos sociais e da militância 
com algumas das políticas adotadas neste período. Sabendo da 
difi culdade de se reconquistar aliados, já que muitos dos antigos 
correligionários se juntaram ao atual Governo, o partido foca em 
tentar recuperar militantes.  Nos últimos meses, o PT já tentava 
se reaproximar das ruas, com uma nova campanha de fi liação, 
a mudança dos quadros que fazem o contato com os grupos 
e a tentativa de organização em segmentos em que antes não 
eram organizados, como os evangélicos. Na sexta (15), por 
exemplo, o partido lançou um grupo de comitês populares para 
articular movimentos sociais, sindicais e a militância petista pela 
defesa da candidatura de Lula nas ruas. “Estamos a favor da 
democracia. Estamos com Lula”.
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Espaço do Leitor
Feliz Natal aos Funcionários(as) dos Serviços Gerais

 Há uma categoria de funcionários com os quais eu mantenho uma parceria de longa data e, dos bons parceiros sempre 
lembramos. Até porque eu produzo a matéria prima e eles recolhem. E, é de bom alvitre saber que eles atuam em todos 
os setores de atividade humana, seja na empresa pequena ou grande, pública ou privada, em nossas lares e inclusive 
nas vias públicas. Nessa parceria sou contribuinte diário com no mínimo, dois quilos da produção, chova ou faça sol. Eles 
estão presentes também nos escritórios, muitos com mãos calejadas da árdua tarefa. E, ainda tem vezes que nós vamos 
embora, pois acabou expediente, mas eles não. Não porque elas e eles têm que deixar os locais limpos para o outro dia. 
São funcionários que precisam fazer a limpeza para  que  seus chefes ou colegas possam trabalhar no dia seguinte. E, para 
isso, limpam pisos, cadeiras, balcões, mesas, mesinhas, armários, prateleiras, portas, portões, janelas, vidros, tapetes e 
embaixo dos tapetes. Tem os que correm para dar conta do trabalho. Pois em cidades pequenas -, tomando com exemplo 
Rosário do Ivaí. Onde a população urbana, produz no mínimo, uma tonelada de lixo dia. Considerando que esses honrados 
funcionários recolhem meia tonelada ou mais pela manhã e, à tarde mais meia. Nada de mais. Nada de mais, se eles 
não faltarem, mas se houver algum imprevisto e a sujeira, impurezas, entulhos, detritos resíduos e restos. Sintetizados 
na palavra “lixo” acumularem. Nós lembramos deles até várias vezes por dia. Por tudo isso, nessa data festiva, que todos 
tenham uma ceia de natal farta, iluminada pela luz divina, e que seja prenúncio de prosperidade para o ano novo inteiro 
e, com bondade guardem nas prateleiras empoeiradas de suas memórias, para não esquecerem mais e, assim, sempre 
desejar “Feliz Natal” para os nossos parceiros dos serviços gerais. 

Ernesto Siqueira/Rosário do Ivaí – Paraná

Bolsonaro defende carta branca para a PM matar em serviço
Em visita a Manaus na quinta-feira (14), o presidenciável 

Jair Bolsonaro (PSC-RJ) questionou se o Brasil ainda tem a 
soberania sobre a Amazônia por causa das terras indígenas, 
às quais comparou a zoológicos. "Será que a Amazônia ainda 
é nossa? Em 1982, a Argentina falou que as Malvinas eram 
deles. Perderam. Hoje em dia, ouso dizer que difi cilmente a 
Amazônia é nossa”. O presidenciável afi rmou que, para salvar 
ao menos parte da Amazônia, é preciso buscar parcerias 
com países democráticos como os EUA para a exploração 
dos recursos minerais. Ele também defendeu fi xação de 
preços de minérios como o nióbio para a exportação. A uma 
plateia de simpatizantes, no auditório de um hotel, Bolsonaro 
defendeu a exploração mineral em terras indígenas e disse 

que a demarcação de grandes áreas como a dos ianomâmis, 
poderão ser novos países dentro do Brasil. "Como é que 
pode um índio na Bolívia ser presidente, e o nosso aqui, por 
pressão do governo, condená-lo a fi car preso dentro de uma 
terra indígena como se fosse algo no zoológico? O índio é 
um ser humano, nosso irmão”. "Se alguns dizem que quero 
carta branca pra Polícia Militar matar, eu respondo: 'Quero, 
sim”, disse, no alto de um carro de som, arrancando aplausos 
e gritos de mito, mito. Por outro lado, Bolsonaro admitiu que 
o aquecimento global e o desmatamento podem levar ao fi m 
da espécie humana. Ele defendeu o controle populacional 
como a medida mais efi caz.

Av. Brasil, 603 - Faxinal - PR
(ao lado do Restaurante Pique)

Temer nomeia ex-mulher de Gilmar para 
conselho da Itaipu

A quadrilha é grande!
O presidente Michel Temer nomeou na terça-feira, 12, novo 

diretor e conselheiros da Hidrelétrica de Itaipu. Foi designada 
conselheira da binacional a advogada Samantha Ribeiro Meyer, 
ex-mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes. Em maio, Samantha assinou parecer usado pela defesa 
do presidente na ação movida pelo PSDB que pediu a cassação 
da chama Dilma-Temer. O mandato de conselheira poderá ser 
exercido até maio de 2020. Também foi nomeado o engenheiro 
agrônomo Newton Luiz Kaminski para o cargo de diretor de 
Coordenação de Itaipu, de acordo com decreto publicado no 
Diário Ofi cial da União. Atual superintendente de Obras e 
Desenvolvimento da binacional, Kaminski entrará no lugar de 
Hélio Gilberto Amaral, que foi exonerado, a pedido. Amaral havia 
assumido o cargo em junho. Outro conselheiro apontado foi o 
advogado Frederico Matos de Oliveira, que atua como diretor do 
Departamento de Articulação com os Estados da Secretaria de 
Governo da Presidência da República.

Ex-prefeito de Cambira foi preso acusado de 
estupro 

Sidney Bellini é acusado de levar uma adolescente, 
de 13 anos, até um Motel de Mandaguari e manter 

relações sexuais com a vítima
A cidade de Cambira fi cou estarrecida com a informação 

divulgada na sexta-feira, dia 15 de dezembro, de 2017, que foi 
a prisão do ex-prefeito Sidney Bellini, acusado de estupro de 
vulnerável. Informações são de que o político teria pago, cerca 
de 50 reais, para levar uma menina até um hotel ou motel, com 
a qual manteve relações sexuais. Em entrevista, o Sargento 
Fabiano, de Cambira, que efetuou a prisão, contou detalhes de 
como o fato aconteceu: "Eu estava patrulhamento pela cidade 
quando fui procurado pela mãe de uma criança, de 13 anos, que 
disse que sua fi lha havia sido abusada pelo ex-prefeito. Então 
fui até a criança e ela confi rmou que o homem a havia levado 
até um hotel da cidade de Mandaguari para cometer o ato. Fiz 
contato com a Dra Luana, da Delegacia de Mulher de Apucarana, 
a qual pediu que eu levasse a vítima até ela, fi cando apurado 
que supostamente o abuso ocorreu no dia anterior, inclusive com 
exame de comprovação feito no IML", disse o sargento Fabiano. 
Outra informação que fez com a Delegada determinasse a prisão 
do ex-prefeito, que também é empresário, foi uma conversa 
no Whatsapp, em que Bellini enviou uma mensagem para a 
menor, após o crime, e sua mãe pegou o celular e começou a 
conversar com o acusado, como se fosse a fi lha, confi rmado o 
ato sexual. O ex-prefeito nega a prática do crime e diz que vai 
provar sua inocência, mas foi preso em fl agrante e levado para 
a 17 SDP - Subdivisão Policial, de Apucarana. Em Cambira, o 
fato gerou revolta.

Del Nero é banido por 90 dias pelo Comitê de Ética da Fifa
Só no Brasil ele pode fi car, se não vai preso. Isso é uma vergonha!

A Fifa anunciou na sexta-feira (15) que o presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, 
foi banido por 90 dias pelo Comitê de Ética da entidade. 
Segundo a organização, ele desrespeitou os artigos 83 e 84 
do Código de Ética da Fifa. O artigo 83, parágrafo 1, fala sobre 
Condições e jurisdição. “A pedido do presidente da câmara 
de investigação ou do chefe da investigação, o presidente 
da câmara adjudicante pode tomar medidas provisórias (por 
exemplo, sanções provisórias) se uma violação do Código 
de Ética parece ter sido cometida e uma decisão sobre a 
questão principal pode não ser tomada sufi cientemente cedo. O 
presidente da câmara adjudicante também pode emitir medidas 
provisórias para evitar interferências no estabelecimento da 

verdade”. Já o artigo 84, parágrafo 2, do Código de Ética da 
Fifa fala sobre “Procedimentos”. "O presidente da câmara 
adjudicante pode tomar sua decisão com base nos processos 
disponíveis, sem ouvir as partes, no caso em que as partes 
devam ser convocadas para uma audiência ou convidadas a 
apresentar declarações escritas após a emissão da decisão. 
Após ter ouvido as partes, o presidente da câmara adjudicante 
deve confi rmar, revogar ou alterar a sua decisão”.  Del Nero 
continuará sendo investigado, e a punição pode ser ampliada 
em breve. "Durante este período, Marco Polo Del Nero está 
banido de todas as atividades relacionadas ao futebol tanto em 
nível nacional quanto internacional. A punição passa a valer 
imediatamente", informou a Fifa, em comunicado.
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Campanhas vão apostar na arrecadação pela internet
Já não roubaram o sufi ciente?

A foto de um candidato aparece na sua caixa de e-mail ou pula na tela do seu 
celular. Ao lado do rosto sorridente, um pedido: dê dinheiro para minha campanha. 
A situação será mais comum em 2018 do que em qualquer outra eleição, segundo 
a expectati va de candidaturas que começam a se organizar e de consultorias 
em busca de clientes para o pleito. É uma conta simples, sem as contribuições 
de empresas (proibidas pelo Supremo Tribunal Federal em 2015), políti cos vão 
precisar ampliar canais de arrecadação. Já terão o reforço do fundo eleitoral de 
aproximadamente R$ 2 bilhões criado neste ano pelo Congresso, mas esperam 
também a verba das campanhas virtuais. Reunidos em um seminário em São Paulo 
para debater o modelo de "fi nanciamento cidadão", representantes de parti dos 
e assessorias que prestam serviços para campanhas demonstravam interesse em 
explorar esse caminho, embora reconheçam que brasileiros não têm o hábito de 
doar para políti cos. "As pessoas ajudam Graac (que reúne contribuições para a luta 
contra o câncer infanti l), Hospital do Câncer. Disponibilidade para doar elas têm", 
ponderava o marqueteiro Justi no Pereira, que organizou o evento há alguns dias 
em um hotel no centro da capital. "Elas doam para causas".

Defesa de Lula criti ca velocidade do TRF4 e vê falta de isonomia
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a questi onar a 

rapidez com que o recurso do peti sta tem tramitado no Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) e disse que o caso desrespeita a isonomia de tratamento, já 
que outros processos têm levado mais tempo para serem analisados. Levantamento 
feito por VEJA em julho deste ano mostra que, em média, um recurso em processo 
vindo do juiz Sergio Moro, responsável pela primeira instância da Operação Lava 
Jato em Curiti ba, demora um ano, um mês e 15 dias para ser analisado pelo TRF4. 
No caso de Lula, o processo chegou à segunda instância em 23 de agosto e será 
julgado em menos de seis meses. Para os advogados do peti sta, o único objeti vo da 
pressa do TRF4 é tentar inviabilizar a candidatura de Lula a presidente nas eleições 
de 2018, o peti sta lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno, segundo 
a últi ma pesquisa Datafolha, divulgada no início de dezembro. Lula foi condenado 
por Moro a nove anos e meio de prisão no caso do tríplex do Guarujáe pode fi car 
inelegível caso a condenação seja rati fi cada em segunda instancia. 

Fachin libera gravação da propina para a Comissão de Éti ca
O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal 

Federal, decidiu entregar à Comissão de Éti ca da Presidência da República (CEP) a 
gravação feita por Joesley Bati sta, na qual o empresário negocia o pagamento de 
propina para o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. O 
empresário gravou a fi ta para comprovar o pagamento de 6 milhões de propina para 
o ministro. A CEP instaurou processo éti co e vai ouvir a íntegra da fi ta. A comissão 
poderá pedir o afastamento do ministro do governo Temer. A próxima reunião será 
em janeiro. “O gabinete do ministro Fachin comunicou à secretaria da Comissão de 
Éti ca Pública que as fi tas estão em sua integralidade”, disse o presidente da CEP, 
Mauro Menezes. Ele ouviu o trecho no qual o empresário e o ministro discutem 
sobre cifras, divulgado por VEJA, mas afi rmou que é necessário ouvir toda a gravação. 
“A fi ta tem indícios que sugerem ter havido ali uma negociação imprópria”, disse 
Menezes. Segundo ele, a gravação pode corroborar a delação de Joesley Bati sta. 
A CEP havia aberto o processo éti co somente com base na colaboração premiada, 
antes da divulgação da conversa.

Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017



12E�içã� 6�2 - 18 �� ������r� �� 2017

CONTATO
(43) 3461-1608 / 9979-5870

1) Apartamento sobre loja, dois 
dormitórios, Rua Yani de Oliveira 
Munhoz 926 R$ 700,00 mensais 
2) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (seis casas 
disponíveis)
3) Casa Alvenaria, 3 dormitórios, 
Rua Eugenio Bastiani 2071, R$ 
800,00 mensais 
4) Casa Madeira, 2 dormitórios, 
Rua Presbítero Joaquim Loureiro 
de Melo 156, R$ 250,00 mensais 
5) Casa madeira, 3 dormitórios, 
Rua Leônidas Buy 354, centro R$ 
500,00 mensais  
6) Casa Alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Santos Dumont 523, fundos 
R$ 450,00 mensais 
7)  Casa alvenaria, 2 dormitórios, 
Rua Madre Joana Angélica 40, Jd 
Adram 390,00 mensais  
8) Sala Comercial 220m², Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 167, 
R$ 1.500,00 mensais
9) Sala Comercial, Av Eugenio 
Bastiani 772, centro R$ 550,00 
10) 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 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00
10. Casa Alvenaria, terreno 
267m², Rua 4, 108, Jardim Pedro 
G da Luz, R$ 130.000,00
11. Casa Alvenaria, Rua Vantuiu 
Machado de Oliveira 27, Jd Adram 
R$ 220.000,00
12. Casa Alvenaria 67m², terreno 
209m², Rua João Leandro 
Barbosa 308, R$ 120.000,00
13. Casa Alvenaria 100m², terreno 
300m², Rua Antonio Silveira Melo 
422, R$ 200.000,00
14. Casa Alvenaria, Rua Elizeu 
Cilião (Rua 5) 174, CJ Pedro 
Gonçalves da Luz, R$ 130.000,00
15. Barracão 320m³ de 
construção, terreno 1.475m², no 
parque industrial, R$ 350.000,00 
16. Chácara área de 3.048 m², 
Kaloré – Pr R$ 150.000,000
17. Sitio área de 93.813m², 
Núcleo Chupador Lageadão, 
Cruzmaltina, R$ 950.000,00
18. Sitio de 9 alqueires, próximo a 
casa de Maria, R$ 750.000,00
19. Casas Novas 70m² 
Residencial do Lago, à partir de 
R$ 110.000,00
20. Casas Novas 70m² Residencial 
Casavechia R$ 135.000,00

LOCAÇÃO

VENDA

IMÓVEL FAXINAL
Imóveis em vários bairros da 
cidade, fi nanciados pela Caixa 
Econômica Federal,
MINHA CASA MINHA VIDA.
- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 
113m² de construção(laje). 
Consulte Valor. 
- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: 
Terreno 150m². Financia-se Valor: 
Valor R$100.000,00. 
- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: 
Valor R$150.000,00. 
-Casa Alvenaria Centro: 02 quarto.
Terreno 14x60 840m². Consulte 
Valor.  
-Sobrado Centro – Ótima 
localização e alto padrão. Consulte 
Valor. 
- Casa Alvenaria Centro: 04 
quartos. Valor R$290.000,00. 
-Terreno 12x25 300m² Vale Verde. 
Consulte Valor. 
-Terreno 15x30 450m² Jardim Nova 
Faxinal. R$80.000,00. 
- Terreno  12x35 420m² Jardim 
Santa Helena. R$37.000,00. 
- Terreno 222m² Jardim Los 
Angeles, Rua 31 de Março. 
R$40.000,00. 
- Terreno 17x63 1071m² Centro. 
Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: 
MINHA CASA MINHA VIDA. 
Consulte Valor. 
-Terreno de 15,50X22 341m² 
Rua Rio Grande do Norte x Rua 
Paraíba. Valor R$110.000,00. 

Imóveis em vários bairros da 

cidade, fi nanciados pela Caixa 
Econômica Federal, 
MINHA CASA MINHA VIDA. 
- Casa Alvenaria (centro): 03 
quartos. Valor R$215.000,00. 
-Casa Alvenaria Bairro Cidade 
Mauá: 03 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$500,00 mensal. 
-Casa Centro 03 quartos. Valor 
R$700,00 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. 
-Apartamento Centro – 03 
quartos. Consulte Valor. 
-Apartamento Centro – 02 
quartos. R$890,00 mensal.
-Sala Comercial – Centro: com 
wc. Valor R$480,00 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


