
EDIÇÃO Nº 571 - ANO 12 - FAXINAL, 23 DE DEZEMBRO DE 2016                            Diretor Proprietário: Tolstoi Mantovani Júnior                        R$: 1,00

  AUTO POSTO
   PILAR
(43) 3474-1241

Avenida Brasil, s /n  - Grandes Rios - PR

Troca de óleo  
3x no cartão 

sem juros

De 26/12 a 01/01
Farmácia Magistal

99921-9161
3461-3773

- Fazemos exames toxicológicos para 
novas habilitações e renovações das 
categorias, C,D, E
- Realizamos a coleta do exame que 
passa a ser obrigatório
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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)

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Mais um ano chega ao fi m, mais uma vez o espírito de Natal 

chega para suavizar os nossos dias, e trazer brilho e alegria para a 
nossa vida. Somos gratos e felizes por ter vivido mais este ano, e 
por ter tido a oportunidade de aprender e crescer, como profi ssionais 
e pessoas. O nosso pedido especial para o próximo ano que se 
aproxima é que a energia e as boas vibrações encham os nossos 
corações com o amor do Natal, e permaneçam sempre em nossas 
vidas. Que sejam para todos, um Natal muito Feliz e um Ano Novo 
pleno de realizações! Muito sucesso, paz, amor e saúde. É o que 
deseja o vereador Faguinho a todo povo, de Grandes Rios, Flórida 
do Ivaí, Ribeirão Bonito e região.

AVISO AOS LEITORES
AS EDIÇÕES 571 E 572 SERÃO 

ENTREGUES EM DIAS DIFERENTES DO 
USUAL, DEVIDO AOS FERIADOS DE FIM 
DE ANO E A MUDANÇA DOS DIAS DE 

TRABALHO DO SETOR DE IMPRESSÃO DA 
FOLHA DE LONDRINA.
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LINGUA DE FOGO
Antiga correligionária de lalauzinho veiaquinho, 

chuta o barde, faz postagem no Face falando mal e 
ofendendo moralmente aquele que ela defendia até a 
morte. Parece que o samba desandou!

Dimaior é o rei da pescaria. Há controvérsias! 
Cumadi vestiu a carapuça na Língua. Que nem diz 

o veio deitado - Quem não deve não teme! É roça!
O lulu dos transportes continua brabo. Dizem 

as más línguas, que foi bola nas costas, duas. Que 
chumberada, com saquê!

De um cidadão indignado – Não sabia que a Justiça 
e o MP fossem tão baratos nesse País! É vero!

Só porque levou o pé na bunda. Parece que deu 
azia em alguns e 2017 nem chegou. Cada um tem o 
que merece!

Dito por quem estava presente - Só deu a luluzada 
puxando o saco do novo lalau. Foi o chicote, mas fi ca 
o bambu!

Dizem que pretenso luluzinho assessor, deixou 
escapar a marcha em lanchonete. A ré! Hhuuuiii! 

Dizem as más línguas que 2017 não vai ser mais a 
Terra do Tumati, vai ser a Terra de Ohaio. É vero! 

Quem é o farmacêutico que dá crakóvia pro 
cachorro comer? Pra este a crise passa longe! Au au!

Irmão cai de telhado de igreja e o pastor não segura 
o peão. Nem Deus! 

Na Terra da Uva, dizem as más línguas que a coisa 
vai mudar, o home já chegou chegando, quer saber tudo 
sobre as entidades. Tem gente que antes mesmo de 
começar o mandato, já esta reclamando. Alguns falam 
que isso é só o começo. Bambu no lombo, com saquê!

Na Terra do Boi ta dando medo, de sexta pra 
sábado, todos sentiram um tremor. Alguns não sabem o 

porquê, mas o rei da pesca teve uma leve queda. Ainda 
bem que ninguém se feriu. Seguuura peão!

De um fi lósofo de plantão - Se você espera ganhar 
roubando ou trapaceando. Espere o que você vai 
receber em troca. Fumo no rabo! Pois quem faz pacto 
com o capeta, no mínimo recebe um tridente no rabo. 
Huuiiii!

A moreninha segura ta na mira do veinho sem 
seguro. É roça! 

De um cidadão indignado - Na nossa região ta 
tendo tanto assalto que os bandidos já tão loteando as 
cidades. Tão todos contentes, todos lucrando. E viva a 
bandidagem. Tá tudo dominado!

Se você escolhesse seu médico, o colégio do 
seu fi lho e seus funcionários, como escolhe os seus 
políticos, você já estaria morto. Aqui jaz! Já vai tarde!

Parece mesmo que têm dois lalauzinhos 
veiaquinhos que não vão honrar com suas contas. A 
veiaquice é eterna! A honestidade nesse país passa 
longe, não só dos congressistas, como também de 
prefeitos e vereadores. Mas aqui se faz, aqui se paga!

A Língua não poderia deixar de desejar a todos: 
laluzadas, luluzinhos; cumadinhas; valetes; cornitudes; 
jandiras lizinhas ou não; lalauzinhos e luluzinhos, 
veiaquinhos; enfi m, a todos que fazem dessa coluna um 
sucesso. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio 
de atrapalhadas, para o bem da Língua de Fogo. Não 
nos abandone, continuem aprontando.

  PARA REFLETIR
"As vezes tens apenas que te calar, engolir o teu orgulho 

e admitir que estás errado. Não se chama a isso desistir. 

Chama-se a isso crescer"
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bem que ninguém se feriu. Seguuura peão!

morte. Parece que o samba desandou!

A casa de deus
O Universo, não a Terra, é a casa de Deus

Os dias de festas mais parecem uma fuga da realidade, servem para o homem expurgar 
seus males e pelo menos por um momento, ser bom, mas uma fuga de consciência, não 
dirime o que fez durante a maioria de seu tempo. O ser humano bom, ele o é durante 
todo o ano todo, nesse misero espaço de tempo, dessa exígua existência. Diante do 
universo, somos talvez as criaturas mais suscetíveis a erros e destruições, e porque 
a natureza ainda nos mantém vivos sobre a Terra é um mistério. Na medida, espaço/
tempo, nossa existência não chega a um segundo do ano cósmico. Somos tão novos e 
tão maléficos ao planeta que nos foi dado para vivermos e cuidarmos. Se não cuidamos 
direito da nossa casa, como podemos pedir qualquer coisa a alguém, inclusive a Deus? 
Não há igrejas ou templos que nos salvarão de nossos erros, muitas vezes chamados 
de pecados. Um cara, mito ou real, que veio passear por esse pequeno planeta, 
nos disse: ama ao próximo como a ti mesmo. Ai está todo o mistério, não faça aos 
outros senão o que faria a ti mesmo. Simples, isso seguido, o resto estaria tudo 
resolvido. Mas o homem bruto, do deus do velho testamento, ainda prevalece, mesmo 
depois de 2000 anos que Ele falou de amor. Ainda não aprendemos, a gostar, amar e 
acima de tudo a respeitar ao próximo, quanto mais dividir. A caridade, o afagar de 
uma dor alheia, na grande maioria das vezes estão ao longe de nossos sentimentos. 
Muitos podem me achar exagerado, mas assim as coisas estão se apresentando e não 
vou maquiá-las. A realidade é imperante, a verdade sempre há de prevalecer. Mesmo 
aqueles que pensam o contrário, podem fugir por um momento, mas o acerto das contas 
não permite erro. A paga terá que ser feita, ou então não há razão de porque fomos 
criados. O Universo é imenso e não somos diante dessa imensidão, um misero grão de 
areia e é nele que Deus habita. - TMJ 
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 26/12 a 01/01

DPVAT - Seguro DPVAT fi ca mais barato 
em 2017

Os valores do seguro obrigatório, o DPVAT, serão reduzidos 
em 2017. Eles foram publicados no Diário Ofi cial de quarta-
feira (21). Quem tem carro (exceto picape) vai pagar R$ 63,69. 
Para motocicletas, o valor será de R$ 180,65. O custo pode 
ser parcelado em até 3 vezes. Para todas as categorias, será 
cobrada ainda uma taxa de R$ 4,15 para emissão do seguro 
para quem optar pelo pagamento em cota única. Quem quiser 
parcelar o DPVAT pagará a taxa de R$ 9,63. Também haverá 
cobrança de imposto sobre operações fi nanceiras (IOF). O valor 
de indenizações não mudou em relação a 2016. Ela é de R$ 
13.500 por morte, de até R$ 13.500 por invalidez permanente e de 
até R$ 2.700 para despesas médicas. É a primeira vez que o valor 
do DPVAT tem essa redução. A explicação da Superintendência 
de Seguros Privados foi que o número de indenizações pagas de 
2014 para cá foi menor, principalmente em casos de invalidez. 
Como 45% do valor arrecadado é destinado ao SUS, a redução 
no valor do seguro signifi ca cerca de R$ 1,5 bilhão a menos 
para a saúde em 2017. “A gente pode concluir que, sendo um 
bom motorista, mais atento, mais precavido, a tendência é que 
haja sim uma redução no pagamento do seguro DPVAT. E isso 
impacta também no atendimento do SUS, porque boa parte desse 
atendimento do SUS decorre dos acidentes de trânsito”, explica 
Márcio Bedran, especialista em direito tributário. Sobre a queda 
no repasse de recursos, o Ministério da Saúde declarou que a 
área econômica do governo federal deve fazer a reposição. Há 
também informações, que a redução vem depois que o Tribunal 
de Contas da União, constatou irregularidades no Consórcio de 
Seguros, que administra o DPVAT, que vinha sendo mal gerido.

Temer anuncia redução de juros do cartão de 
crédito e saque de contas inativas do FGTS

O presidente Michel Temer anunciou na quinta-feira que 
os trabalhadores poderão sacar recursos integrais de contas 
inativas do Fundo de Garantida do Tempo de Serviço (FGTS), 
com potencial para injetar 30 bilhões de reais na economia, e 
que os juros do cartão de crédito serão reduzidos em mais de 
50 por cento. Segundo Temer, que participa de café da manhã 
com jornalistas em Brasília, cerca de 86 por cento das contas 
inativas do FGTS têm saldo inferior a um salário mínimo, ou 
880 reais. Por isso, acrescentou ele, a retirada desses recursos 
não coloca em risco a solidez do FGTS. A medida é mais uma 
tentativa do governo de estimular a economia, que está em 
recessão desde 2015 e ainda não deu sinais consistentes 
de recuperação, em meio a baixa confi ança dos agentes 
econômicos. Temer também anunciou a redução "à mais da 
metade" nos juros rotativos do cartão de crédito e parcelamento 
dos inadimplentes nesta modalidade de crédito. Hoje, os juros 
anuais nos cartões de crédito ultrapassam 400 por cento ao 
ano. "No primeiro trimestre haverá redução de mais da metade 
dos juros cobrados no cartão de crédito", afi rmou o presidente, 
acrescentando que, em seguida, haverá parcelamento daqueles 
que não pagaram e este parcelamento ainda receberá juros 
ainda mais inferiores. O presidente disse ainda que anunciará 
mudanças nas leis trabalhistas, incluindo plano de seguro para 
emprego, que será enviado ao Congresso Nacional por meio 
de medida provisória.

Pastor Malafaia recebe mandado de condução coercitiva
O mandado de condução coercitiva na Operação Timóteo 

provocou a ira do pastor Silas Malafaia na sexta-feira, 16. Em 
seu Twitter, colérico, o pastor publicou mensagens, áudio e 
vídeo negando as suspeitas da investigação que mira em um 
esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da 
exploração mineral. "Eu sei o poder das trevas", afi rmou em 
áudio. Malafaia é suspeito de apoiar na lavagem do dinheiro 
do esquema, que recebeu valores do principal escritório de 
advocacia investigado. A suspeita a ser esclarecida pelos policiais 
é que este líder religioso pode ter "emprestado" contas correntes 
de uma instituição religiosa sob sua infl uência com a intenção de 
ocultar a origem ilícita dos valores. A Justiça expediu mandado de 
condução coercitiva do pastor para o Rio. Em sua conta na rede 
social, Malafaia declarou estar em São Paulo. Nas mensagens 
que escreveu a seus seguidores no Twitter, Malafaia negou 
as suspeitas e mirou também 'nos esquerdopatas'."Aviso aos 
esquerdopatas > Ñ fui delatado por ninguém, ñ estou envolvido 
em nada, querer me comparar com petistas corruptos, PIADA! 
Só kkkkkk", escreveu. "Lula foi levado coercitivamente para PF, 
porque foi delatado por vários na lava jato. O q estão fazendo 

comigo é uma vergonha." Em um vídeo publicado em seu 
Twitter, Malafaia estava enfurecido com o mandado de condução 
coercitiva."Por que eu não recebi uma intimação para prestar 
depoimento? Condução coercitiva como se eu fosse bandido e 
tivesse envolvido nisso?", questionou Malafaia. "Nós estamos 
em um Estado policialesco? Onde a reputação de um cidadão 
é jogada na lama."Silas Malafaia se disse 'indignado'."Isso é 
uma afronta. Que democracia é essa? Que Estado de Direito é 
esse que manda um cidadão de bem coercitivamente, como se 
eu tivesse envolvido com esses canalhas?", afi rmou. Segundo 
o pastor, ele recebeu uma 'oferta' de R$ 100 mil. O dinheiro 
teria sido dado por um "membro da igreja do meu amigo pastor 
Michael Aboud". Malafaia afi rmou que não o conhece nem sabe 
o que faz. "Em 2013, eu recebi a visita no meu escritório do meu 
amigo, pastor Michael Aboud, da Igreja Embaixada do Reino, em 
Balneário Camboriú. Ele levou o amigo dele, Jader, que queria 
me dar uma oferta pessoal. Depositei na minha conta e declarei 
na conta minha e da minha esposa", relatou. "Tá declarado." O 
pastor disse ainda. "Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu sei 
que Deus vai reverter isso em bem."

Odebrecht delata caixa 2 para a chapa Dilma-Temer
A chapa da presidente cassada Dilma Rousseff e do 

presidente Michel Temer recebeu dinheiro de caixa 2 da 
Odebrecht na campanha de 2014, segundo delação da 
empreiteira à força-tarefa da Lava Jato. Os relatos, já 
documentados por escrito e gravados em vídeo, foram feitos 
durante os depoimentos de executivos ao Ministério Público 
Federal. Em pelo menos um depoimento, a Odebrecht descreve 
uma doação ilegal de cerca de R$ 30 milhões paga no Brasil – 
para a coligação “Com a Força do Povo”, que reelegeu Dilma e 
Temer em outubro de 2014. O valor representa cerca de 10% 
do total arrecadado ofi cialmente pela campanha. O Estado 
apurou que durante os depoimentos de delação premiada, 
os procuradores se consultavam por meio de um grupo de 
WhatsApp para trocar informações. O relato da Odebrecht 
deve ter repercussão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

que apura abuso de poder político e econômico na campanha. 
A fase de instrução na Corte ainda não foi concluída, o que 
permite que uma das partes ou o Ministério Público peçam 
o compartilhamento do material da Lava Jato ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, após a 
homologação das delações. Ao TSE, até agora, nenhuma das 
37 pessoas que prestaram depoimento na ação que investiga 
a chapa relatou pagamento de caixa 2 diretamente para a 
campanha Dilma-Temer. Por essa razão, a importância dos 
depoimentos da Odebrecht. Uma possível explicação é que, 
na disputa presidencial de 2014, várias empreiteiras já tinham 
sido alvo da Lava Jato. A 7.ª fase, defl agrada em novembro 
daquele ano, prendeu 17 executivos. Não era o caso da 
Odebrecht. Marcelo, então presidente do grupo, só foi preso 
em junho de 2015.

Se eu voltar vou fazer o mesmo diz Lula 
Réu em cinco ações penais diferentes, o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva voltou a atacar, em entrevista a uma TV 
turca, os procuradores que o denunciaram por envolvimento em 
esquemas de corrupção no Brasil. Perguntado sobre como reage 
diante de tantas acusações, Lula respondeu que as recebeu 
com “muita tranquilidade” e que a intenção delas, na verdade, 
era “criminalizar o seu governo, e tudo o que ele fez nele”. “Fico 
indignado como ser humano, tranquilo como político, sabedor das 
coisas que fi z. E eles têm que saber que, se eu voltar, vou fazer o 
mesmo. Vou fazer mais e melhor”, afi rmou ele na entrevista que 
foi ao ar na noite desta quarta-feira pela TRT World. Na conversa, 
o petista também defendeu que o Brasil realizasse novas eleições 
diretas para a Presidência. Em seus ataques, Lula disparou mais 
especifi camente contra os procuradores do Distrito Federal que 
o denunciaram por tráfi co de infl uência, lavagem de dinheiro 

e organização criminosa, na compra dos 36 caças suecos na 
Operação Zelotes – a denúncia foi aceita na última sexta pela 
Justiça do DF. “Ou ele (o procurador) é analfabeto ou ele tem má 
fé ou é mau caráter. Ele não pode ser um cidadão normal. Porque 
ele sabe que a presidente era a Dilma. Para dizer uma sandice 
dessa, ele tem que dizer que eu corrompi a Aeronáutica, que eu 
corrompi o governo da Dilma, que eu corrompi o Congresso ou 
que eu corrompi o governo sueco”, disse. Em tom mais ameno, o 
ex-presidente também criticou o juiz Sergio Moro, que já instaurou 
duas ações contra ele na Lava Jato. “Eu não quero atrapalhar 
o juiz Moro de fazer o trabalho dele. Agora o que ele não pode 
é se comportar como um ungido para resolver o problema da 
humanidade desrespeitando critérios jurídicos, democráticos e 
de direitos humanos. Quero que ele faça as coisas dentro da lei 
e não se determine rei dos reis”, afi rmou.

Homem que fez ataque em Berlim fi cou 4 anos preso na Itália
O tunisiano Anis Amri, 24 anos, passou quatro anos detido 

na Itália e, após cumprir a pena, foi expulso do país, informam 
fontes da investigação na quarta-feira (21). O homem é o principal 
suspeito de ter cometido o atentado terrorista contra um mercado 
de Natal em Berlim na última segunda-feira (19), matando ao 
menos 12 pessoas. Segundo a investigação, a medida de 
expulsão não foi efetuada até o fi m porque as autoridades 

tunisianas não fi zeram o procedimento de extradição nos tempos 
previstos em lei. Com isso, Amri fugiu para a Alemanha. Um 
representante da região de Nordhrein-Vestfalia informou hoje 
que a solicitação de asilo de Amri também tinha sido negada 
pelo governo alemão em junho deste ano, mas que a Tunísia 
não cumpriu com o protocolo de extradição desde então.Farmácia Magistal

99921-9161/ 3461-3773
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soldados, Chera e Brocoli, resultou na prisão de Marlon Júnior Cardoso, 
29 anos, no dia 17 de dezembro, de 2016. Ele é acusado de furtar a 
casa do próprio primo, localizada na Vila Rural Ismael Pinto Siqueira. 
O morador e vítima, contou que saiu para trabalhar na parte da manhã 
e ao retornar no fi m da tarde, deparou com a casa toda revirada, 
faltando dois celulares, uma lanterna, dois relógios, um barbeador, uma 
bolsa preta e noventa reais em dinheiro. A própria vítima foi avisada 
por moradores, que seu primo, conhecido pela prática de furtos, foi 
visto nas proximidades. Imediatamente os policiais foram na casa do 
acusado, o qual foi localizado em atitude suspeita. "No bolso do rapaz 
estava o celular que foi reconhecido pela vítima. Ele recebeu voz de 
prisão e negou a autoria do furto, porem quando a equipe se dirigiu 
aos fundos de sua residência, o mesmo confessou o furto, pois havia 
escondido os outros objetos dentro da referida bolsa furtada. Só não 
foi recuperado um celular Samsung e os noventa reais, sendo que 
Marlon disse que usou para pagar uma conta. Questionado sobre o 
paradeiro do celular que faltava, não revelou. Ainda foi encontrada 
uma porção de maconha", informou o Boletim da PM. 

Operação Bate Grande com participação do Soe em Faxinal
Após tentativa de fuga na cadeia de Faxinal, registrada no dia 13 

de dezembro, de 2016, onde detentos cavaram um túnel interligando a 
região do solário ao pátio da delegacia, mas foram percebidos antes de 
ganhar a liberdade, a Polícia Civil, no comando do Delegado Dr. Antônio 
Sílvio Cardoso, realizou no dia 19 de dezembro de 2016, segunda-feira, 
uma operação “Bate Grade” que contou com a participação do Grupo 
de Seção de Operações Especiais (SOE), de Londrina, especializado 
neste tipo de ação. Segundo um agente da PC, foram localizados 
vários aparelhos de celulares; carregadores e diversas ferramentas 
artesanais, que supostamente, foram usadas para cavar o túnel. Todas 
as providências foram tomadas no local e o objetivo é que realmente 
a cadeia tenha mais segurança, principalmente nesta época do ano, 
quando as tentativas de fuga aumentam. 

Pistolagem - Tentativa de homicídio em Marilândia do Sul 
A Polícia Militar de Marilândia começou a registrar o crime, por 

volta das 21 horas, de sexta-feira, dia 16 de dezembro, de 2016. A 
Pessoa de João Thomaz, de 56 anos, foi alvejada por tiros na BR-376, 
no Pátio do Posto Cupim. Segundo testemunhas, um indivíduo que 
estava em um veículo Gol de cor verde teria chegado ao local e 
chamado a vítima pelo nome de João. Quando ela olhou, o acusado 
efetuou cerca de cinco disparos. Em seguida entrou no carro, que saiu 
em alta velocidade sentido Marilândia do Sul. Ferido, João foi levado 
para ambulância da Secretária de Saúde, para Apucarana. Enquanto o 
homem era socorrido, a Polícia Militar fez contato com o Destacamento 
de Mauá da Serra, para que a viatura daquele município viesse pela 
Rodovia BR 376, para efetuar o cerco. Por volta das 22:45 horas, 
no Km 296, próximo a Mauá, os policiais de plantão conseguiram 
abordar um Gol com as características repassadas. No veículo estava 
Thiago Hermes de Souza, que tinha 5 mil reais na cueca. Indagado, 
disse que era um serviço de pedreiro que havia realizado, mas logo 
entrou em contradição. Como Thiago tinha um mandado de prisão, 
tentou enganar os policiais, apresentado a identidade de seu irmão, 
de nome Odair, no carro estava ainda Carlos Geneci de Sousa. Dentro 
do veículo, embaixo dos pedais, foi encontrada uma pistola Taurus. 
"Nós perguntamos ao Carlos sobre a tentativa de homicídio ocorrida 
na cidade de Marilândia, este relatou que recebeu a quantia de cinco 
mil reais para matar a pessoa de João Thomaz e que o autor dos 
disparos foi Thiago. Dentro do gol ainda foram encontrados recibos de 
pedágio de São Luis do Purunã, Tibagi, Imbaú e Ortigueira", informou 
a Polícia Militar. Os acusados foram levados para a Delegacia que 
na manhã de sábado estava colhendo os depoimentos para apurar o 
que realmente ocorreu. 

Polícia Militar prendeu jovem acusado de Tráfi co 
Maicon Diego dos Santos, de 21 anos, foi detido pela Polícia Militar, 

na região do Lago Municipal, na Rua Paraíba, às 23 horas, de quarta-
feira, dia 21 de dezembro. Ele foi acusado de tráfi co de drogas, mas 

 A Polícia apura causas de acidente que matou jovem 
Inicialmente a culpa do acidente grave, parecia ser do motorista 

de um Kadett, de nome Aristides Raimundo Xavier, que ultrapassava 
um veículo Gol até que os dois carros colidiram e capotaram. Em 
seguida, surgiu a moto que não freou e bateu em cheio no Gol que 
estava sobre a pista de rolamento. Os dados da Polícia Rodoviária 
indicam que o ato de ultrapassar, do condutor do Kadett, não foi um 
erro, pois a princípio não vinha nenhum carro no sentido contrário 
e o local era permitido. Em sua declaração, a Polícia Rodoviária, o 
senhor Aristides disse que quando estava passando o primeiro veículo 
(o gol) a condutora Vivian Cóccia, perdeu a direção e bateu na sua 
lateral. Já Vivian disse que trafegava pela pista quando o carro que 
ultrapassava, bateu em seu farol esquerdo e na sua lateral, fazendo 
com que capotasse. "Perdemos um jovem, uma pessoa querida e 
queríamos apenas entender exatamente o que aconteceu, porque a 
dor é muito grande", disse um familiar. Também fi cou apurado, que 
o motociclista Roni, que bateu no Gol, minutos após o capotamento, 
não tinha carteira de habilitação; ele, infelizmente, não resistiu, mas 
seu irmão que estava na garupa, sobreviveu, mesmo com o impacto 
violento. O inquérito Policial tenta desvendar o mistério e apontar a 
causa exata, mas ainda não se sabe se isso será possível. 

Chama polícia por homem no forro
No dia 20 de dezembro, de 2016, terça-feira, logo pela manhã, uma 

mulher de 42 anos, acionou a Polícia Militar foi avisada para comparecer 
no Conjunto JK. “A equipe de Plantão, foi solicitada pela vítima, a qual 
relatou que havia visto um indivíduo dentro do forro de sua residência. 
No local fi zemos uma varredura embaixo do telhado e nas casas ao 
lado, mas o acusado não foi localizado. Ficou apurado que para entrar 
no forro, o meliante quebrou algumas telhas”, informou a PM.

Bandidos tentaram levar Frontier de Mauá da Serra 
Mais um assalto praticado em Mauá da Serra, desta vez contra uma 

mulher, que foi abordada por dois bandidos armados. Após dar voz de 
roubo, eles tentaram fugir levando seu veículo, um camioneta de luxo, 
mais precisamente uma Nissan Frontier. A Polícia Militar foi avisada e 
fechou o cerco em toda região, e pouco depois chegou a notícia que 
o veículo tinha sido abandonado na saída para Marilândia, margens 
da Rodovia BR-376. O crime está sendo investigado. Ha informações 
que a Nissan pertence ao conhecido "Tucura".

Homem denuncia enteado o acusando de furto
Em Grandes Rios, era início da noite de terça-feira, dia 20 de 

dezembro, quando um homem de 32 anos, denunciou um furto no 
Distrito de Ribeirão Bonito. A ocorrência terminou com um menor de 16 
anos, apreendido. A vítima informou que seu enteado estava furtando 
gasolina de sua motocicleta, e o próprio menor apreendido revelou 
para a PM, como fazia para realizar o furto. Disse ainda que entregaria 
a gasolina para uma pessoa conhecida no Distrito. O adolescente foi 
entregue ao Conselho Tutelar, que acompanhou todo o procedimento 
e fez o encaminhamento do acusado, juntamente com o combustível 
e chave apreendidos, para a Delegacia de Polícia de Grandes Rios 
onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.

Homem usa árvore para cometer suicídio 
Um homem identifi cado por Marcos Cavalheiro, de 40 anos, foi 

encontrado morto na cidade de Faxinal. O fato aconteceu nas Populares 
Novas, na Rua José Manoel Rodrigues, Rua 1. Segundo informações, 
as Polícias, Militar e Civil, foram acionadas com relatos de que havia 
uma pessoa morta por enforcamento no quintal de uma residência. Ao 
chegar ao endereço, fi cou apurado que Marcos usou uma árvore para 
cometer o ato extremo. "O pai disse que o fi lho estava bebendo muito e 
que havia se separado da família e que no dia 16 de dezembro, sexta-
feira, saiu para beber durante o dia, sendo que à noite, teria decidido 
beber mais. Eles, os pais, foram dormir e quando o dia amanheceu, 
perceberam a tragédia", informou um policial que esteve no local. Todas 
as providências foram tomadas em relação ao fato. 

Jovem detido acusado de furtar a casa do primo 
Uma ação ágil da Polícia Militar de Faxinal, equipe formada pelos 

negou que tenha ligação com este tipo de crime. Segundo a Polícia 
Militar, a acusação se justifi ca porque os policiais de plantão avistaram 
um Chevete em atitude suspeita, o mesmo estava estacionado com 
Diego em seu interior, que ao notar a presença da viatura, saiu do 
veículo e tentou empreender fuga, porem foi feita a abordagem. Ao 
ser realizada a revista pessoal, foi encontrado com o jovem, duas 
porções de “maconha”, prontas para a venda e cinco pedras de “crack”, 
também prontas para serem comercializadas e dentro de um recipiente 
transparente característico utilizado por trafi cantes. O acusado recebeu 
voz de prisão, pelo crime de tráfi co de entorpecentes, e foi encaminhado 
a 53ª Delegacia Regional de Faxinal para os procedimentos cabíveis.  
Diego afi rmou que mora em Jandaia do Sul, mas está sempre em 
Borrazópolis, onde têm familiares. 

Furto de gado em Rosário
Em Rosário do Ivaí, o furto foi no dia 16 de dezembro, na Estrada 

Pé de Galinha, Fazenda Santo Antônio. O responsável pela propriedade, 
ao contar o gado, notou que um boi branco da raça Nelore, das inicias 
RAN, foi furtado.

Tiros e facadas em Grandes Rios 
A Polícia Militar de Faxinal registrou duas ocorrências que 

chamaram atenção, no dia 17 de dezembro, de 2016. Uma delas foi 
na madrugada e aconteceu na Av. Brasil. Segundo informações, os 
soldados, Guerer e Arthur realizavam patrulhamento quando foram 
avisados pelo Hospital Municipal da entrada de uma pessoa do sexo 
masculino vítima de ferimentos de arma branca. Era Josué Rossi, 
46 anos, o qual encontrava-se em visível estado de embriaguez e 
somente conseguiu falar o nome de quem o havia ferido, um sujeito 
chamado de "Pó" e também conhecido por "Zé Cascavel". A Polícia 
fez várias buscas, mas não conseguiu localizar o suposto agressor 
e nem levantar mais detalhes, devido ao estado de embriaguez do 
ferido. O médico de plantão, Dr. Pimentel, informou que Josué levou 
sete facadas em diferentes partes do corpo do tipo "perfuro cortante", 
sendo três no braço esquerdo, uma facada na região da bacia lado 
esquerdo, ferimento próximo a axila, próximo a região da costela 
esquerda e ainda no hemotórax. O coso está sendo investigado. Ainda 
no dia 17 de dezembro, às 19 horas, os mesmos policiais realizavam 
atendimento a ocorrência de infração de trânsito, quando receberam 
ordem para seguir sentido Faxinal, pela Rodovia, pois uma pessoa 
das inicias J. P. S., informou que um Fiat/Brava de placas AJI-7842, 
com alerta de roubo desde o dia 13/12/2016, estava trafegando com 
destino a Grandes Rios, pela PR 082. Foi montada uma barreira no 
trevo, sendo que no momento em que os soldados visualizaram o 
carro, três elementos do sexo masculino saíram de dentro do veículo 
e embrearam-se no meio da mata que faz margens com a rodovia. 
Houve acompanhamento a pé dos meliantes, mas dois deles armados 
com armas que pareciam revólver e pistola, efetuaram disparos em 
direção aos PMs. "A equipe reagiu com o soldado Guerer efetuando 
4 disparos e Arthur mais 3 disparos, não sendo possível visualizar 
se algum disparo acertou os indivíduos. Com reforço que chegou de 
Faxinal, Borrazópolis, Rotam da 6ª Companhia, PM de Rosário do 
Ivaí, Cruzmaltina e juntamente com o investigador Davi da delegacia 
de Grandes Rios, foram feitas mais de duas horas de buscas, mas 
ninguém foi preso", informou a assessoria de imprensa da Polícia Militar. 
A vítima, proprietária do carro, é Avilo Cardozo Nunes, de 42 anos, 
o qual acompanhou a vistoria no veículo e constatou que ele estava 
com diversos amassados e riscos por toda a extensão. Também foi 
acionado o Dr. Ricardo, delegado da Polícia Civil, de Grandes Rios, 
para as devidas providências. 

Infrações de trânsito em Grandes Rios
No dia 17 de dezembro, foram atendidas duas infrações de trânsito 

em Grandes Rios, a primeira na Rua Pernambuco, às 19 horas, quando 
a PM abordou um Gol branco conduzido por M. N. B., de 32 anos, que 
não possuía carteira de habilitação, e a segunda na Rua Rio Grande do 
Sul, em Ribeirão Bonito, onde também foi apreendido um Gol branco, 
conduzido por G. O. A., de 19 anos, sem CNH.



E�içã� 571 - 23 �� ������r� �� 2016 05

O advogado José Eduardo Alckmin disse na segunda-feira, 
19, ao Broadcast Político que a suspeita de que a chapa da 
presidente cassada Dilma Rousseff (PT) e do presidente Michel 
Temer (PMDB) recebeu dinheiro de caixa 2 da Odebrecht 
reforça a acusação de que houve abuso de poder econômico 
na campanha. O advogado, que representa o PSDB na ação 
que apura irregularidades na campanha de Dilma e Temer, 
afi rmou que pedirá ao relator do processo no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Herman Benjamin, que solicite ao 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, 
o depoimento em questão. "É mais um dado a reforçar (a 
tese da acusação), mais uma boa prova a respeito, que vai 
permitir ao TSE formar convicção com segurança. É mais ou 
menos o que a gente vinha alegando desde o início - de que 
dinheiro desviado tinha sido empregado na campanha", disse 
o advogado.  Conforme revelou na segunda-feira o Estado, a 
chapa Dilma-Temer recebeu dinheiro de caixa 2 da Odebrecht 
na campanha de 2014, segundo delação da empreiteira à força-
tarefa da Lava Jato. Os relatos, já documentados por escrito e 
gravados em vídeo, foram feitos na semana passada durante 
os depoimentos de executivos ao Ministério Público Federal. 
Em pelo menos um depoimento, a Odebrecht descreve uma 
doação ilegal de cerca de R$ 30 milhões paga no Brasil para 
a coligação "Com a Força do Povo", que reelegeu Dilma e 
Temer em outubro de 2014.

Caixa 2 na chapa confi rma abuso de poder 
diz advogado do PSDB 

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu o atual prefeito de 
Araucária, Rui Alves de Souza (PTC), na manhã de terça-
feira, 20 de dezembro. De acordo com o Ministério Público 
do Paraná (MP-PR), a prisão é em caráter preventivo e foi 
determinada pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). 
A Justiça também determinou o afastamento do prefeito do 
cargo. Também foram presos o lobista Guilherme Soares e o 
ex-secretário de Finanças Fabio Antonio da Rocha, segundo 
a secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araucária. Os 
presos são suspeitos de exigir dinheiro para liberar valores de 
contratos com a prefeitura e, até mesmo, para fi rmar contrato. 
Eles estão sendo investigados pelos crimes de concussão e 
lavagem de dinheiro em associação criminosa. Os policiais 
cumpriram ordens de busca e apreensão na prefeitura e na 
casa da secretária Fernanda Karas, ainda de acordo com a 
comunicação social. Ao todo, conforme o Gaeco, as ordens de 
busca e apreensão foram cumpridas em 11 locais. Rui Alves 
era vice-prefeito de Olizandro Ferreira (PMDB) e assumiu o 
cargo em julho deste ano após Ferreira renunciar por questões 
de saúde.

 Prefeito é preso pelo Gaeco no Estado do 
Paraná 

O ex-zelador do Condomínio Solaris, no Guarujá (SP), 
José Afonso Pinheiro, afi rmou que 'todos sabiam' que o triplex 
164/A 'pertencia ao ex-presidente Lula'. Em depoimento ao 
juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, Pinheiro 
disse que a ex-primeira dama Marisa Letícia 'se portava lá 
como proprietária do apartamento'. "Nunca a vi se portar como 
alguém interessada em comprar apartamento”. Pinheiro foi 
arrolado pelo Ministério Público Federal como testemunha de 
acusação na ação penal contra Lula por suposto recebimento 
de R$ 3,7 milhões em propinas da empreiteira OAS. Zelador 
há 20 anos, ele trabalhou no Solaris entre novembro de 2013 
e abril de 2016. A audiência, por vídeoconferência, foi tensa. 
Pinheiro se exaltou quando indagado pela defesa de Lula sobre 
sua fi liação ao PP depois que foi demitido do Solaris - ele saiu 
candidato a vereador com o nome 'Afonso Zelador do Triplex'. 
Irritado com o questionamento, Pinheiro ofendeu os advogados 
do ex-presidente. "Vocês são uns lixos." Moro interrompeu a 
testemunha e pediu que tivesse calma. O triplex do Guarujá é o 
ponto central de uma das investigações encetadas pela força-
tarefa da Lava Jato contra Lula.Os investigadores acreditam 
que o ex-presidente é o verdadeiro proprietário do imóvel, que 
passou por uma reforma bancada pela OAS. Lula nega ser o 
dono do apartamento.

Ex-zelador diz que todos sabiam lá que o 
triplex pertencia ao Lula 

A infl ação medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,19% em 
dezembro após subir 0,26% em novembro. É a menor variação 
para meses de dezembro desde 1998, quando o IPCA-15 
registrou alta de 0,13%. O resultado, divulgado na quarta-feira, 
21, pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
fi cou abaixo das estimativas dos analistas do mercado fi nanceiro 
consultados pelo Projeções Broadcast, serviço de informação 
em tempo real da Agência Estado, que esperavam infl ação 
entre 0,21% e 0,40%, com mediana de 0,29%. Com o resultado 
anunciado na quarta-feira, o IPCA-15 fechou 2016 com alta 
de 6,58%, pouco acima da margem de tolerância de 2 pontos 
porcentuais da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,5% 
para o IPCA cheio que será divulgado no começo do ano que 
vem. O grupo "alimentação e bebidas" registrou defl ação de 
0,18% na leitura de dezembro do IPCA-15, ante uma defl ação 
de 0,06% no indicador de novembro. Com isso, o grupo retirou 
0,05 ponto porcentual do indicador, que registrou alta de 0,19%. 
"Alimentação e bebidas" tiveram o principal impacto negativo 
no IPCA-15 de dezembro. A queda nos gastos com a conta de 
luz foi destaque no IPCA-15. Com isso, o grupo "habitação" 
recuou 0,28% (ante alta de 0,36% em novembro) e teve impacto 
negativo de 0,04 ponto porcentual no IPCA-15 de dezembro. 
O item "energia elétrica", que recuou 1,93%, foi o que teve o 
maior impacto negativo no IPCA-15 de dezembro (-0,07 p.p.).

Prévia da infl ação registra menor variação 
para o mês em 18 anos

A Usina Hidrelétrica de Itaipu quebrou, pouco depois da 
meia-noite de sábado (17), o recorde mundial de geração de 
energia elétrica ao ultrapassar os 98,8 milhões de megawatts-
hora (MWh) produzidos pela Usina Três Gargantas, na China, 
em 2014. Com o resultado, a empresa brasileiro-paraguaia 
reassumiu a liderança no setor. A marca foi alcançada 13 
horas depois que Itaipu superou seu recorde anterior de 98,6 
milhões de MWh, registrado em 2013. A equipe técnica de 
Itaipu prevê que a usina deve atingir a meta inédita de 100 
milhões de MWh, energia sufi ciente para abastecer o consumo 
de todo o planeta por dois dias. A produção total de 2016 deve 
fi car acima de 102,5 milhões de MWh. No ano passado, Itaipu 
também ultrapassou Três Gargantas e voltou a ser a maior em 
produção anual de energia elétrica. Em 2015, a usina binacional 
produziu 89,2 milhões de MWh, o que representou 2,5% a mais 
que a chinesa. Em 2014, Itaipu havia perdido a posição de líder 
mundial de produção anual de eletricidade em decorrência 
da crise hídrica enfrentada pelo Brasil por causa da seca que 
atingiu grande parte do país, pelo segundo ano consecutivo.

Itaipu ultrapassa Três Gargantas e 
reassume liderança

Dilma chama Temer de traidor e se irrita com 
pergunta

Em entrevista à emissora Al Jazeera, do Catar, a 
ex-presidente Dilma Rousseff defi niu Michel Temer como 
“um presidente ilegítimo”, que a traiu politicamente. A petista 
teve uma conversa com o jornalista Mehdi Hasan, marcada 
por momentos de irritação, na qual comentou o processo de 
impeachment e mencionou a participação do “machismo e 
da misoginia” em sua saída. Ao ser questionada, sobre sua 
confi ança declarada em Temer no passado, Dilma afi rmou que 
o atual presidente assumiu o cargo através de “um processo 
baseado em rasgar a Constituição”, transformando “uma 
votação do Senado em um mecanismo de chegada ao poder”. 
“As pessoas fazem maus julgamentos”, disse a petista. “Eu 
jamais imaginei que ele fosse um traidor e ele é um traidor”. A 
tensão teve seu ápice na entrevista quando Dilma questionou 
informações de Hasan, que indicou que seu governo ajudou 
grandes empresas com o corte de meio bilhão de dólares de 
impostos, relacionados à Copa do Mundo e à Olimpíada. “Está 
errado seu dado”, insistiu Dilma. Segundo ela, se tratou de uma 
política de “incentivo ao investimento”, para que as empresas 
contratassem mais funcionários ou evitassem demissões.
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Aos integrantes da Entidade Filantrópica Ferra Bode de Faxinal, um feliz Natal e 
um próspero Ano Novo, cheio de paz, saúde e felicidades. A sociedade faxinalense agradece 

ao Ferra Bode, que ao contrário de muitos, não faz apenas do Natal, uma data especial, 
mas o ano todo. Parabéns! Tamo junto!

Mãe e fi lha, Fernanda e Maria Clara, de níver em Rio 
Branco do Ivaí. Parabéns!!

 Níver de Gizeli dos Santos Pereira em Borró. 
Parabéns!! 

Jantar de confraternização de dim de ano do grupo Alecrim 
Dourado, muita alegria e comemoração. Feliz natal!
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Na data 
do nascimento 

do Cristo, 
momento em que 
nos comovemos, 

abrimos os nossos 
corações, nos tornamos mais 

sinceros, nos doamos e 
nos sentimos, acima de tudo, 

mais perto Dele; que estes, 
não sejam sentimentos momentâneos, 
mas sim perene, como a vida espiritual. 

O homem não teceu o tecido da vida, 
somos apenas um de seus fi os. Você pode não 

saber ou acreditar, mas somos todos formados 
das poeiras das estrelas. Ninguém é maior ou menor 

do que ninguém! Somos frutos de uma mesma 
árvore! O Natal é signifi cado pleno de nascimento, e 
devemos agradecer a Deus, por podermos renascer 
a cada ano. Que este seja um Natal de muita festa e 

confraternização, mas acima de tudo, de conscientização, oração 
e aprendizado. Agradeçamos ao ano de 2016 e nos despeçamos dele, 

com a gratidão de estarmos vivos. Isso por si só já é uma grande conquista. 
Agradeçamos também, pela família, pela saúde, pela paz, pelos amigos, 
enfi m, por estarmos aqui. Que neste ano vindouro, possamos melhorar 

nossas ações. Que a caridade, inerente dessa época, se mantenha e possamos 
cada vez mais ajudar nossos irmãos necessitados ao longo de todo o ano de 2016. 
Que possamos manter nossa família unida e que com a graça divina, gozar de boa 

saúde. Como uma família, Só Negócios, assinantes, clientes e queridos leitores, 
embuidos de bons sentimentos, possamos atravessar mais um ano e nos encontrarmos 
melhores, ao fi nal de 2017, sempre recomeçando e melhorando. Bom Natal, com muita 

paz, serenidade e refl exões; e um feliz e profícuo Ano Novo, cheio de paz, saúde e esperança!  

Jornal Só Negócios
Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé dos que acreditam em um novo tempo de paz e amor. 

Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Mansour Construções
Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de 
uma nova esperança. Que o seu Natal seja brilhante de alegria, 
iluminado de amor.

Faxinal Tintas
Que os sinos de Natal sejam 
mensageiros de boas novas.

Agrofal
Que a paz e a harmonia festejadas no natal estejam 
presentes em todos os dias do seu ano novo.

Vereador Dival e Família 
Que o Natal possa ser igual a um jardim, 
onde a alegria fl oresça e a felicidade 
cresça!

Sicredi
Melhor do que todos 
os presentes por baixo 
da árvore de Natal é 
a presença de uma 
família feliz.

Loja do Kilo
Que o Menino Jesus faça morada 
em seu coração, irradiando-o com 
sua luz e seu amor.

Cooperfax
Que neste Natal o Amor de Deus brote no seu coração, e que todos 
os homens possam provar de seus frutos.

Coutinho e Família 
Que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado 
de amor.

Laurindo Confecções 
Natal é a época do ano em que nossos corações estão mais receptivos e harmoniosos 
e nossas esperanças são renovadas.

Ótica Visão 
Que nesta noite especial de Natal todos os seus sonhos se realizem, 
que Deus continue abençoando você e a sua família nos anos 
seguintes.

Vereador Edi Willian e Família
Desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que Deus proporcione muito amor, 
saúde, paz e felicidades.

DryWall
Que o Natal seja um símbolo 
de amor e paz no coração de 
todo mundo!

Depósito Ferri 
Que neste dias festivos a paz e o amor 
invada os nossos coraçoes.

Moacir Pomini e Família
Um ótimo Natal, e que os dias do Ano Novo sejam uma sequência de proveitosas 
realizações e repletos de paz e felicidades!

Deputado Tercílio Turini e Família 
Que Jesus esteja sempre presente em sua família em forma de fé e 
felicidade.

Joel da Farmácia e Família 
Natal é tempo de alegria, partilha e fraternidade. Que este clima seja a 
base para que possamos encontrar a felicidade e a paz.

Vereador Faguinho e Família 
Que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas sementes plantadas 
que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.

Silvinho Daineis e Família
Que a paz e a compreensão reinem em nossos 
corações neste Natal e no Ano Novo que se aproxima.

Vereador Davi da Farmácia e Família
Que Deus, em sua infi nita bondade, abençoe 
e encha de paz todos os corações nessa noite 
de Natal.

Posto Puma 
O Natal dos sonhos é aquele que você idealiza no espírito, sente no coração 
e partilha na solidariedade!

Vereador Rone e Família 
Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé dos que 
acreditam em um novo tempo de paz e amor.

Vereador Vilmar Karoulos e Família 
Eu desejo mais que um presente, que você possa compartilhar com 
seus amigos e parentes!

FAXINAL GRANDES RIOS ROSÁRIO DO IVAÍ RIO BRANCO DO IVAÍ
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Tercilio Turini é homenageado pela Câmara de 
Cambé

O trabalho do deputado estadual Tercilio Turini contra o 
abuso do pedágio nas rodovias do Paraná e pela criação da 
Frente Parlamentar que combate a prorrogação dos contratos 
com as concessionárias recebeu o reconhecimento da Câmara 
Municipal de Cambé. Por iniciati va do vereador Rômulo 
Yanke, com apoio dos demais legisladores, Tercilio Turini foi 
homenageado na semana passada com uma Moção de Aplauso. 
Yanke parabenizou o deputado destacando a “busca do interesse 
público, da população” em todas as questões relacionadas ao 
pedágio. Tercilio agradeceu a homenagem e enfati zou que vai 
prosseguir no embate. “O pedágio é lesivo aos paranaenses. As 
tarifas são caríssimas e a maioria das obras nas estradas fi cou 
só na promessa. Apresentaram a concessão das rodovias como 
um sonho, que se transformou em pesadelo”, destacou. Na foto 
estão o presidente da Câmara, Paulo Soares Nora, o prefeito 
João Pavinato, o deputado Tercilio Turini, o vereador Rômulo 
Yanke e a vice-prefeita Cidinha Pascueto.

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.

 Takeda vai presidir o Cisvir no próximo biênio
O prefeito eleito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho, foi eleito presidente 

do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), para 
o biênio de 2017/2018. O farmacêutico, que atuou nos últimos oito anos como 
secretário municipal de saúde de Marilândia do Sul, irá suceder o prefeito de 
Apucarana, o médico Beto Preto, que dirigiu o consórcio nos últimos quatro 
anos. A assembléia foi realizada pela manhã no salão nobre da Prefeitura 
de Apucarana. A eleição ocorreu por aclamação, com chapa única integrada 

ainda pelo prefeito eleito de Cambira, Emerson Toledo Pires (vice-presidente); prefeito eleito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla 
(secretário); e prefeito eleito de Arapongas, Sérgio Onofre (tesoureiro). O Conselho Fiscal do consórcio será composto por Paulo 
Wilson Mendes (Califórnia), Washington Luiz da Silva (Kaloré) e Beto Preto (Apucarana). A posse de Aquiles Takeda e demais 
membros da diretoria fi cou marcada par ao dia 3 de janeiro. Ao ser aclamado como novo presidente, Takeda fez um apelo aos 
demais colegas prefeitos, no sentido de que todos participem ativamente do consórcio de saúde. “Vamos dar continuidade às 
melhorias e conquistas asseguradas na gestão do Dr. Beto Preto”, enalteceu o futuro presidente do Cisvir.  Segundo ele, conhecendo 
bem o funcionamento da saúde pública, em função do cargo exercido de 2009 a 2013, é possível afi rmar que nenhum município 
sobrevive neste segmento sem o consórcio intermunicipal. “Com a participação de todos os prefeitos e o apoio indispensável do 
Beto Preto, esperamos seguir avançando e garantindo um bom atendimento à população dos dezessete municípios que integram 
o consórcio e que oferece atendimento em vinte e uma especialidades médicas”, avaliou Aquiles Takeda.  Ainda na assembléia 
realizada em Apucarana, os prefeitos aprovaram a tabela de valores a serem pagos pelo Cisvir por exames, procedimentos 
e consultas médicas. O custo per capta para cada município foi majorado de R$ 0,45 para R$ 0,60. Já o valor das consultas 
fi cou estabelecido em R$ 30,00. Ao fi nal da assembléia o atual presidente do Cisvir, Beto Preto agradeceu o apoio dos demais 
municípios na gestão do consórcio. “Conseguimos colocar em dia os pagamentos aos prestadores de serviços e ampliamos 
o atendimento, que saltou em média de 8 mil consultas/mês para 13 mil consultas/mês”, destacou Beto Preto, acrescentando 
ainda que o consórcio agora dispõe de uma ampla sede própria e, em breve, poderá dar início à construção do segundo bloco.

Desacato a autoridade não é crime, decide STJ

A Polícia Rodoviária, Posto de Ubá do Sul, em Lidianópolis, recebeu, recentemente, 
uma motocicleta Yamaha Drag Star 650, que vai ajudar a agilizar as operações e 
será utilizada nas ações rotineiras dos Patrulheiros e que começou a ser utilizada 
neste mês de dezembro, de 2016. O comandante, cabo Paulo Geremias Irmani, 
que tem realizado um grande trabalho na estruturação do Posto Rodoviário e 
também com medidas que aumentaram a fi scalização e reduziram os acidentes, 
agradeceu a confi ança de todos, em especial do Coronel Valdir Carvalho de Souza, 
que comanda a Polícia Rodoviária do Paraná e o Capitão Luis Wolski, comandante 

da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, região de Londrina. Ainda segundo Irmani, as conquistas são méritos de todos 
os policiais que estão lotados no Posto, pois cada um tem se dedicado e colaborado para que o trabalho possa render frutos 
positivos, principalmente na preservação da vida e na segurança necessária para os usuários das Rodovias da Região. Há 
também informações de outras conquistas para o Posto de Ubá do Sul, que em um futuro muito próximo, serão realidade, o que 
revela do trabalho dedicado e comprometido do comandante Paulo Geremias Irmani.

Moro decreta sequestro de imóvel ocupado por Lula em São Bernardo 
O juiz Sérgio Moro aceitou mais uma denúncia do MPF (Ministério Público 

Federal) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais sete pessoas na 
segunda-feira (19). O magistrado também decretou o sequestro de um apartamento 
que fi ca no mesmo prédio onde o petista mora, em São Bernardo do Campo, "diante 
dos indícios de que foi adquirido com proventos do crime". Esta é a terceira vez que 
o petista se torna réu apenas no âmbito da Operação Lava Jato, e a quinta no total, 
já que também responde a processos relativos à Operação Zelotes, que investiga 

a venda de decisões do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) e à Operação Janus, que investiga repasses do 
BNDES para a Odebrecht em Angola. A denúncia mais recente tem relação com a compra de um terreno para a construção de 
uma nova sede para o Instituto Lula e de um apartamento que não está em nome de Lula, mas que fi ca no mesmo prédio onde 
ele vive em seu imóvel particular. Em seu despacho, Moro afi rma que há "indícios de que o segundo apartamento pertence de 
fato ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o teria recebido, segundo a denúncia, como propina do Grupo Odebrecht". 
Ao aceitar as acusações do MPF, Moro afi rma que a construtora Odebrecht pagou pela compra do imóvel em 2010 e que não há 
registro de pagamento de aluguéis entre 2011 e 2015. Também foram indicados pelo crime de lavagem de dinheiro a ex-primeira 
dama Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci, o primo do pecuarista José Carlos Bumlai, Glaucos da Costamarques, o 
ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o dono da empresa DAG Construtora, Demerval de Souza Gusmão Filho , o 
advogado do ex-presidente Lula Roberto Teixeira, e o assessor de Palocci Branislav Kontic.

A reprovação ao 
governo do presidente 
Michel Temer subiu 
de 39% em setembro 
para 46 por cento 
em dezembro, de 
acordo com pesquisa 
divulgada peloCNI/
Ibope. A aprovação 
ao governo fi cou em 
13%, ante 14 % em 

Reprovação a governo Temer sobe a 46%

setembro, segundo levantamento. A pesquisa ouviu 2.002 
pessoas em 141 municípios entre 1º e 4 de dezembro. A 
margem de erro é de 2 pontos percentuais. 

 Posto Rodoviário, de Lidianópolis recebe uma Drag

Por unanimidade, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu 
que não é crime o ato de desacato, por considerar que a legislação sobre o tema tem 
como objetivo silenciar idéias e opiniões. Além disso, os ministros entenderam que 
a tipifi cação do crime de desacato é incompatível com a Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos. “A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se 
manifestou no sentido de que as leis de desacato se prestam ao abuso, como meio 
para silenciar idéias e opiniões consideradas incômodas pelo establishment, bem 

assim proporcionam maior nível de proteção aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios 
democrático e igualitário”, defendeu o ministro Ribeiro Dantas.
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e a
O maior mandamento

Qual o maior mandamento da Lei de Deus? A pergunta 
era provocativa. O doutor da lei buscava desafi ar Jesus. O 
que poderia saber a respeito das escrituras aquele homem 
simples, de origem humilde? Ele viera das bandas de Nazaré, 
a mais insignifi cante de todas as cidades. Poderia vir algo de 
bom daquela localidade? Jesus, profundo conhecedor da alma 
humana, das Leis de Deus, das leis morais que regem nossas 
relações, percebeu a intenção do doutor da lei e respondeu 
incisivo: "Amarás o senhor teu Deus, de todo o teu coração, 
de toda tua alma, e de todo teu entendimento". E, com uma 
pausa breve e signifi cativa, complementou a lição: "E amarás 
o teu próximo como a ti mesmo". Tão signifi cativos são estes 
ensinamentos, que Jesus concluiu a resposta, afi rmando: "Estes 
dois mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas".

Assim, Jesus nos diz que as Leis de Deus podem ser 
resumidas em um tríplice aspecto de um mesmo sentimento: 
amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Tudo o 
mais, todas as escrituras, os fi lósofos, os profetas, trazem 
complementos, análises, refl exões em torno deste grande 
desafi o: amar. É o contexto de nossa existência: estamos aqui 
para aprendermos a amar. Algumas vezes, imaginamos ser o 
amor algo distante. E não raro nos perguntamos: Como é amar 
a Deus? Será que para isso basta louvar-Lhe a existência? 
Orar, estar em comunicação com Ele será sufi ciente? Como se 
pode expressar esse amor: com frases de efeito, com cânticos, 
poesias? É verdade que estes são alguns aspectos de amar 
a Deus. Mas também podemos entender que amá-lO é amar 
a Sua obra. Respeitar a natureza, os seres dos reinos animal 
e vegetal, todas as criaturas de Deus. Termos cuidados com 
as águas e suas nascentes, com o lixo que geramos, com a 
poluição que fomentamos, também é amar a Deus. Quanto às 
pessoas, será possível amar a quem nos causa desconforto 
emocional? Como amar a quem temos desprezo, raiva, desejo 
de vingança? Amar o próximo é oferecer uma melhoria, no nível 
de sentimentos que temos por ele. É minimizar o ódio para 
gradativamente ir substituindo-o pelo sentimento de amor. Amar 
a quem desprezamos, é observá-lo melhor, constatar seus 
valores para tê-lo em consideração. São pequenos esforços, 
que constituem exercícios de tolerância, de indulgência, de 
benevolência, de perdão. E por terceiro, nos perguntamos: o 
que é amar-se? Se Jesus nos recomenda amar ao próximo 
como a si mesmo, é necessário que nos amemos, para poder 
expressar esse sentimento ao outro. Nessa lição, Jesus 
nos orienta a termos por nós o amor compreensão, o amor 
aceitação, o amor entendimento, o amor perdão. Não se referia 
Ele a esse amor egoísta, narcisista, egocêntrico. Conclamava-
nos a nos aceitarmos com todas as nossas limitações e nos 
alegrarmos com nossas conquistas.

Exercitando essa tríplice possibilidade do amor, estaremos 
aprendendo a mais profunda lição que Deus espera de cada 
um de nós. Estaremos cumprindo o maior dos mandamentos.

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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Moro manda soltar ex-tesoureiro do PT e cobra R$ 1 mi em fi ança
Após admitir ter recebido “recursos informais” no caixa do PT 

e em sua campanha a deputado federal em 2010, o ex-tesoureiro 
do PT Paulo Ferreira deixará a cadeia na Operação Lava Jato. O 
juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Lava 
Jato em Curitiba, determinou que Ferreira, réu em uma ação 
penal derivada da 31ª fase da operação, batizada de Abismo, 
seja solto mediante fi ança de 1 milhão de reais. O ex-tesoureiro 
petista é acusado de ter recebido propina referente ao contrato 
para a construção do novo Centro de Pesquisa Petrobras 

(Cenpes), no Rio de Janeiro. Embora o Ministério Público Federal 
tenha se posicionado favoravelmente à manutenção da prisão 
preventiva do petista, Moro lembra que a fase de instrução 
do processo, ou seja, a oitiva de acusados e testemunhas, já 
terminou, o que diminui riscos às provas e no presente caso, 
como ocorre em alguns outros casos, não há uma indicação de 
que o acusado oferece um risco às próprias fontes de provas, 
como as testemunhas ou colaboradores.

Odebrecht delata compra de imóvel para Instituto Lula diz jornal
Três delatores da Odebrecht confi rmaram em depoimento na 

semana passada a compra de um imóvel na cidade de São Paulo 
para a construção de uma nova sede do Instituto Lula, informou 
a Folha de S. Paulo na terça-feira (21). Segundo a publicação, 
a revelação foi feita por Marcelo Odebrecht, ex-presidente do 
grupo; Alexandrino Alencar, ex-diretor de relações institucionais; 
e Paulo Melo, ex-diretor-superintendente da Odebrecht 
Realizações Imobiliárias. O imóvel está localizado na Rua Dr. 
Haberbeck Brandão, nº 178, na região da Indianópolis. Ainda 

na semana passada, o juiz Sergio Moro aceitou a denúncia em 
que o ex-presidente é acusado de corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, tornando Lula réu pela quinta vez. Apesar de a 
nova sede não ter saído do papel, Moro aceitou a denúncia, 
sustentando que a falta de transferência na compra do imóvel 
não impede a acusação de corrupção. À Folha, o Instituto Lula 
afi rmou que não comenta “supostas delações” e que “delações 
não são prova, quanto mais supostas delações”.

Deltan critica complexo de vira-lata ao elogiar acordo com Odebrecht 
O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador 

da força-tarefa da Lava-Jato, usou as redes sociais para elogiar 
o acordo que Odebrecht e Braskem fi zeram com autoridades 
brasileiras, americanas e suíças. As duas empresas confessaram 
ter pago propina em 12 países e se comprometeram a pagar 
US$ 3,5 bilhões aos três países — cerca de 80% desse dinheiro 
volta para o Brasil, enquanto Suíça e Estados Unidos dividirão o 
restante. Em um texto no Facebook, Dallagnol diz que o acordo é 
destinado a quem tem “complexo de vira-lata”. “Se você acha que 
o Brasil não tem jeito e veste a camisa do complexo de vira-lata, 
esta mensagem é para você. É possível um Brasil diferente, e a 

hora é agora”, afi rma o procurador, que prossegue: “(A Lava-Jato) 
levou ao maior acordo num caso de corrupção na história mundial. 
Vou repetir: não só o maior caso de corrupção internacional no 
mundo foi descoberto pelas autoridades brasileiras, mas também 
foi alcançado o maior ressarcimento na história mundial em 
acordos dessa espécie”. O procurador conclama a população 
a incentivar “os políticos a realizarem as reformas política e no 
sistema de justiça criminal que são necessárias para os índices 
de corrupção diminuam. Precisamos tornar essa experiência 
“efêmera”, que é a Lava Jato, em um legado permanente para 
nós e para as futuras gerações”.

Câmara aprova renegociação da dívida dos Estados
Vão continuar devendo e quebrados!

No último dia de votações na Câmara, a base aliada entrou 
em acordo com a oposição e aprovou por 296 votos a 12 a 
renegociação da dívida dos Estados, já com a inclusão do regime 
de recuperação fi scal para entes mais endividados. Contrariando 
a orientação do governo, os deputados retiraram do texto as 
contrapartidas para quem aderir à moratória. O projeto segue 
para sanção presidencial. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) defendeu a votação e a independência do Congresso 
ante ao Executivo. "Não precisamos dizer 'amém' ao Ministério 
da Fazenda. Temos que votar o texto que entendemos que é o 
melhor para o Brasil. Se o presidente [Michel Temer] entender 
que não é o melhor para o Brasil, ele veta. O que não podemos 
é convocar os deputados e não votar nada", disse durante a 
discussão da proposta. Após acordo em reunião de líderes na 
manhã de terça-feira, 20, o relator Esperidião Amin (PP-SC) 
apresentou novo parecer, sem as contrapartidas que foram 
incluídas pelo Senado. De acordo com o novo texto, o regime de 

recuperação fi scal suspende por três anos o pagamento da dívida 
de estados em calamidade fi scal, mas as contrapartidas serão 
determinadas por meio de projeto específi co nas assembleias 
legislativas. No texto inicial - que foi modifi cado -, Estados em 
calamidade fi nanceira, como Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais, teriam o pagamento da dívida suspenso 
em troca de medidas de ajuste, como a criação de programa 
de privatização; a elevação da contribuição previdenciária dos 
servidores ativos e inativos para, no mínimo, 14%; a redução e 
benefícios fi scais; e a adoção de novas regras previdenciárias. 
Um dos principais pontos de confl ito entre governo e deputados, 
o texto previa ainda que, durante a moratória, os Estados 
fi cariam proibidos de conceder reajustes aos servidores, criar 
cargos, realizar concursos públicos (exceto para suprir vagas), 
criar despesa obrigatória de caráter continuado e gastar com 
publicidade ofi cial (exceto para saúde e segurança). Todos os 
pontos foram retirados do relatório.

Odebrecht e Braskem assinam acordo de leniência com EUA e Suíça
As empresas Odebrecht e Braskem assinaram na quarta-feira 

acordos de leniência com as autoridades dos Estados Unidos 
e Suíça para suspender ações judiciais contra as companhias 
nos dois países. Os acordos fazem parte de uma negociação 
envolvendo o Ministério Público Federal do Brasil, o Departamento 
de Justiça dos EUA e a Procuradoria-Geral da Suíça; e se referem 
às denúncias investigadas na Operação Lava Jato. Conforme 
foi defi nido no acordo, a empreiteira admite que violou as leis 

anticorrupção do Brasil, EUA e Suíça e se compromete a pagar 3,8 
bilhões de reais aos três países. Já a Braskem, que é controlada 
por uma parceria entre Odebrecht e Petrobras, pagará 3,1 bilhões. 
O valor será desembolsado ao longo de 23 anos e a soma das 
parcelas será reajustada de acordo com a taxa básica de juros. Em 
nota, a Odebrecht informou que o dinheiro da multa virá de “uma 
combinação de vendas de ativos, já planejadas anteriormente e 
de geração de caixa das operações continuadas”.
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SSP/PR compra 1.100 viaturas policiais
O Paraná vai receber nos próximos meses 1.100 novas 

viaturas para as forças de segurança pública estaduais. O 
investimento previsto é de R$ 112,3 milhões. No pregão 
eletrônico realizado pela Secretaria da Segurança Pública 
e Administração Penitenciária os sete lotes foram divididos 
em quatro empresas – Renault (quatro lotes) e Fiat, Toyota 
e Volkswagen com um lote cada uma. O edital da licitação 
previa um custo máximo de R$ 137.784.948,15 para a compra 
dos veículos. O governador Beto Richa destacou, durante 
solenidade da formatura de novos aspirantes da Polícia 
Militar, que este é mais um investimento dentro do pacote de 
planejamento na área da Segurança Pública. As novas viaturas 
serão distribuídas para todas as regiões do Paraná, de acordo 
com o planejamento estratégico e os índices de criminalidade. 
Os 1.100 veículos serão destinados às polícias Militar e Civil, 
além do Corpo de Bombeiros. Para a PM serão 135 veículos 

SUV (Renault); 270 minivans (Fiat); 135 hatchback (Toyota); 
135 caminhonetes 4x4 (Volkswagen) e 90 caminhonetes 4x2 
(Renault). Todos são plotados, equipados com sistema AVL 
(localização por satélite), celas para transporte de detidos e 
sinalizadores acústico e visual. O Corpo de Bombeiros receberá 
135 veículos SUV (Renault), com as mesmas especifi cações 
dos carros para a PM, com exceção das celas. Para a Polícia 
Civil serão 200 veículos SUV (Renault) descaracterizados, com 
AVL e sinalizadores. No mesmo processo licitatório, junto com 
as viaturas, serão comprados 1.200 radiotransmissores, ao valor 
total de R$ 5.759.856,00, cuja empresa Motorola foi a primeira 
colocada no processo. Também foram alugadas 200 viaturas 
para a Polícia Militar com objetivo de reforçar o patrulhamento 
preventivo e ostensivo em Curitiba e Região Metropolitana. 
Outras 1.400 viaturas já haviam sido compradas em 2012.

Pezão teve festas de réveillon pagas por Cabral
Dinheiro de trouxa...

O atual governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão, pode estar em más lençóis. É que o ex-administrador 
estadual, Sérgio Cabral, bancou quatro festas de fi m de ano de 
Pezão, de 2009 a 2012. Ele se hospedou no Hotel Portobello, 
em Mangaratiba, em pelo menos três ocasiões, com gastos 
de cerca de R$ 40 mil somente em diárias. De acordo com 
informações do jornal O Globo, só a referência a pagamento 

feito por Cabral, nas notas anexadas a um dos processos 
decorrentes da Operação Calicute, no ano de 2010: R$ 5.660. 
Pezão informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que 
não iria se pronunciar. Entre os hóspedes que estiveram no 
resort na lista de Cabral, estão outros presos na Operação 
Calicute, como o ex-secretário de Obras, Hudson Braga, e 
Luiz Carlos Bezerra.

Justiça aceita denúncia contra Lula e fi lho na Zelotes
A Justiça Federal decidiu aceitar denúncia apresentada 

pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e o fi lho dele, Luiz Cláudio Lula da 
Silva, pelos crimes de tráfi co de infl uência, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa no âmbito da Operação Zelotes, da 
Polícia Federal. A decisão foi proferida pelo juiz Vallisney de 
Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Com 
a decisão, Lula passa a ser réu em três ações penais. O 
ex-presidente já responde a uma ação penal na Justiça Federal 
em Brasília pela suposta participação na compra do silêncio do 

ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró e outra na Justiça Federal 
na Operação Lava Jato, na qual o ex-presidente é acusado 
de receber R$ 3,7 milhões da Odebrecht. De acordo com a 
denúncia, as investigações apuraram que Lula, seu fi lho, e os 
consultores Mauro Marcondes e Cristina Mautoni participaram 
de negociações irregulares no contrato de compra dos caças 
suecos Gripen e em uma medida provisória para prorrogação 
de incentivos fi scais para montadoras de veículos. Segundo 
o MPF, Luís Cláudio recebeu R$ 2,5 milhões da empresa dos 
consultores.

Paraná adota novo modelo de CNH no 
próximo ano

A partir de 1º janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) será emitida com um novo layout e mais dispositivos de 
segurança. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) já 
se prepara para mudança, que será gradual e não trará custos 
extras para os condutores.  “Os motoristas com documento 
dentro da validade não precisam se preocupar. A mudança 
ocorrerá na emissão da primeira habilitação, na renovação ou 
expedição da segunda via” explica o diretor-geral do Detran, 
Marcos Traad. Ele acrescenta que os novos dispositivos de 
segurança são importantes porque inibem a falsifi cação e a 
adulteração do documento. Entre os itens de controle estão 
elementos em relevo e em microimpressão, imagens secretas, 
mapas do Brasil e do Estado em que o motorista está habilitado. 
O novo documento terá ainda código de barras que, segundo o 
Contran, permitirá aos agentes de trânsito, em breve, a consulta 
à situação do documento de forma mais rápida por meio de 
um aplicativo no celular.  Além de do novo layout, a Carteira de 
Habilitação contará com papel com marca d'água, dois números 
de identifi cação nacional e o número de identifi cação estadual.  
Atualmente, o Paraná possui 5,4 milhões de condutores. De 
janeiro a outubro de 2016, foram emitidas 124 mil carteiras de 
primeira habilitação no Estado. Houve uma queda de 14% na 
comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram 
registradas 145.798 habilitações deste tipo.   Fonte: Assessoria 
de Comunicação

Odebrecht pagou US$ 788 milhões de 
propina em 12 países

A Odebrecht pagou aproximadamente US$ 788 milhões 
em propina, em 12 países, incluindo Brasil, Angola, Argentina, 
Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, 
Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela. A informação 
consta em documento do Departamento de Justiça (DoJ) dos 
Estados Unidos, tornado público na quarta-feira, 21, após o 
anúncio do acordo de leniência da Odebrecht e da Braskem 
com os Ministérios Públicos brasileiro, americano e suíço. O 
pagamento da propina é relativo a “mais de cem projetos”. 
Em reais, o valor corresponde a R$ 2,6 bilhões na cotação de 
hoje. O DoJ menciona que o Setor de Operações Estruturadas 
da empresa funcionou como um departamento de propina 
para a Odebrecht e empresas ligadas à empreiteira. Com 
o pagamento dos US$ 788 milhões em propina, a empresa 
recebeu benefícios de aproximadamente US$ 3,336 bilhões, 
em contratos de obras públicas, segundo os americanos. No 
câmbio de hoje, o valor correponde a mais de R$ 11 bilhões. “A 
Odebrecht e seus co-conspiradores fundaram e criaram uma 
estrutura secreta fi nanceira que operou para contabilizar e 
desembolsar pagamentos de propina em benefício de políticos, 
partidos e candidatos” tanto do Brasil como dos outros países, 
diz o documento.

Lava Jato atingiu grau de loucura na perseguição contra Lula
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que 

o caso do terreno relatado na suposta delação de executivos 
da Odebrecht mostra que a Operação Lava Jato atingiu “grau 
de loucura” “na sua perseguição contra o ex-presidente”. A 
declaração publicada no Facebook está relacionada a reportagem 
da Folha de S.Paulo, publicada na edição de quarta-feira (21). 
O texto informa que três delatores da empreiteira disseram, em 
depoimento à força-tarefa da investigação, que a Odebrecht 
comprou um terreno para a construção de uma nova sede para 
o Instituto Lula, que acabou não sendo feita. "A Lava Jato abriu 
um processo contra Lula por ele não ter recebido um terreno, 

que segundo a operação, seria destinado ao Instituto Lula. A 
Lava Jato reconhece, porque é impossível não reconhecer, que 
o terreno não é nem nunca foi do Instituto Lula ou de Lula. É o 
grau de loucura que a Lava Jato chegou na sua perseguição 
contra o ex-presidente", rebateu a defesa do ex-presidente. 
A nota ironiza o modo como foi apresentada a denúncia do 
Ministério Público contra Lula ao dizer que os procuradores só 
perseguem delitos que existem na "imaginação de Power Point”. 
"E o juiz Sérgio Moro aceita uma denúncia absurda dessas em 
poucos dias, porque o importante é gerar manchete de jornal e 
impedir Lula de ser candidato em 2018”, emenda. 
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GRANDES RIOS

CRUZMALTINA
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

      

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GRANDES RIOS INFORMA:

       2016
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1) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua Paulo Jaroskevicz 420, R$ 
360,00 mensais
2) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Vantuiu Machado de Oliveira 
Conjunto Adram R$ 480,00 
mensais 
3) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Maria Quitéria 433, R$ 450,00 
mensais (três disponíveis) 
4) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 450,00 
mensais
5) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Alberto Barthels 204, R$ 
650,00 mensais
6) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 500,00 
mensais
7) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 550,00 mensais
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (quatro 
disponíveis)
9) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Pastor Luiz Santiago – 160, R$ 
460,00 mensais
10) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.  
11) Barracão, Rua Ismael Pinto 
Siqueira 1577, centro, R$- 1.100,00 
mensais 
12) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 1.000,00 mensais
13) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 900,00 mensais
14) Chácara com área de 
14.000,00m², próximo ao lago 
saracura, R$ 500,00 mensais. 

1) Terreno área de 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00
2) Terreno, Rua Madre Joana 
Angélica R$ 50.000,00
3) Terreno 600m², Rua São Paulo, 
centro R$ 120.000,00
4) Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00
5) Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis)
6) Terreno 2.100m² Rua José 
Israel Neca, R$ 130.000,00
7) Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00
8) Casa Alvenaria, Rua Dos 
Dominicanos 268, centro R$ 
200.000,00 
9) Casa Alvenaria 127m², terreno 
420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00
11) Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00  
12) Casa Alvenaria, terreno 200m² 
Rua Vantuiu Machado de Oliveira 
14, Jd Adram, R$ 110.000,00
13) Casa Alvenaria 100,00m² 
terreno 225,00m², Rua Jovino 
Pedro de Lima 1, R$ 60.000,00
14) Casa Alvenaria 98,00m²  
terreno 600,00m@, Rua São 
Paulo, R$ 250.000,00
15) Chácaras área a partir de 
6.500m², com instalação elétrica 
e hidráulica, em Cruzmaltina, R$- 
90.000.00
16) Chácara área de 10.000m² 
saída para Cruzmaltina, R$ 
250.000,00 

LOCAÇÃO

14) Casa Alvenaria 98,00m²  

VENDA

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.

FONES 
(43) 3461-2222 e 

9659-2121

CONTATO
www.faxinalimoveis.com.br

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

COLETAMOS EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVAÇÕES 
E NOVAS HABILITAÇÕES, CATEGORIAS C, D e E

CONTATO:
(43) 3461-4484 / (43) 9875-6426 - whatsapp

Avenida Brasil, 1295, sl 01
e-mail: labmar1@hotmail.com - Faxinal

TERRENOS FAXINAL
-Terreno 6.400m² área Central: Rua Ismael 

P. Siqueira, esquina com Rua José Martins 

Vieira. Consulte Valor.

-Terreno 6x30 e 12x30 Bairro Novo Faxinal. 

Consulte Valor.

- Terreno 12x35 420m² Jardim Santa 

Helena, Rua Ponta Grossa Q06 L05. Asfalto.

R$60.000,00.

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí. 

Asfalto. R$140.000,00.

-Sítio 30 de alq. 07 mecanizado e 

possibilidade de mecanizar mais 04alq. 

17alq de pastagem e 06alq de reserva 

legal. Altitude 900m, poço artesiano, casa, 

barracão de 120m, mangueira, área toda 

cercada com cerca paraguaia e a 04km de 

Faxinal. Consulte Valor.

-Sala comercial de 380m² no Centro (imóvel 

com contrato de locação ativo). Consulte 

Valor.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

*OPORTUNIDADE* Casa Alvenaria Jardim 

Nutrimil, Rua Candido Bastiane, 02 quartos, 

sala, cozinha e wc social. Terreno 11,30x20. 

Consulte Valor.

- Casa Alvenaria Residencial Casavechia 

(lado Cocari): Financia-se ou troca-se por 

imóvel rural. Valor R$120.000,00.

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

Terreno de 6x25 150m². Financia-se Valor: 

R$110.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

-Casa Alvenaria Resid.Cassarotti:Laje. 

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA. 

Valor R$110.000,00.

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: PVC. 

Financia-se pela CAIXA ECONÔMICA. 

Valor R$100.000,00.

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal.

- Casa Alvenaria: Construção nova deLaje 

ou forro PVC. 

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02 

quartos. Valor R$650,00 mensal.

-Casa Alvenaria – Centro: 02 quartos. 

Valor R$750,00 mensal.

-Sala Comercial – Centro: 30m² com wc e 

blindex. Rua Santos Dumont (em frente à 

Prefeitura). Valor R$880,00 mensal.

-Casa Comercial de Esquina– Jardim 

Nutrimil: 03 quartos. Salão de 120m². 

Consulte Valor.

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte). 

Valor R$880,00 mensal.

-Sala Comercial- Centro: 25m². Rua Iany 

de Oliveira Munhoz, frente à rádio novo 

dia. Consulte Valor.

CASAS FAXINAL

VENDA

CASAS BORRAZÓPOLIS

CASAS FAXINAL

IMÓVEL RURAL CASAS MAUÁ DA SERRA

LOCAÇÃO

IMÓVEL COM. FAXINAL

Seguros de veículo, residência, empresa, vida, 
agrícola.

REPRESENTANTE
"Você conquista, a gente protege."

(43) 3461-1608
(43) 9979-5870

EMAIL: unopar0911@unoparead.com.br
FONE: (43) 3465-1454
ENDEREÇO: Av. São paulo, 402 - Centro 

PROVA
AGENDADA


