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- 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)

VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Requerimento nº038/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal juntamente 

com a secretaria de agricultura fazer uma reforma urgente no Viveiro Municipal 
de Ribeirão Bonito, o qual esta com a estrutura deteriorada, precisando de 
caixa d água, banheiro, cerca na frente do viveiro e almoxarifado, e precisando 
também que faça a tampa da fossa do viveiro o mais breve possível.  
Requerimento nº039/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal providenciar 

uniformes para os garis, uniformes com faixas refl etivas, coturnos, luvas e 
capa de chuva, pois nossos garis estão precisando muito desses uniformes.
Pedido de Informação nº06/2017 – solicito informação qual a previsão de 

entrega (término da obra) do Ginásio de Esportes Pereirão, pois os esportistas 
estão cobrando a entrega do ginásio com urgência.
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LINGUA DE FOGO
A Delação do Fim do Mundo começou, apenas 

começou, mostrando que está tudo dominado. Que 
o Brasil é o país dos políticos ladrões. Que tudo 
corrobora a tese do Sistema, que foi criado com 
a constituinte de 1985 o Sistema, que favorece as 
maracutaias, os bandidos, os políticos ladrões e 
corruptos e as empresas desonestas. Ninguém sabia 
de nada, não tinha visto nada? Somos governados 
por uma quadrilha muito bem organizada, que fala 
a mesma língua e fazem a festa com o dinheiro 
roubado dos trabalhadores. Dinheiro de trouxa é 
festa de malandro! Ninguém pode dizer que não 
sabe nada, inclusive nós. Quatro ex-presidentes, o 
atual, e o Sarney que por enquanto escapou, 8 ou 
9 ministros atuais e não sei quantos ex-ministros, 
dezenas de deputaiados e senadores. Não temos 
mais governo, esse governo, que já disse aqui 
mesmo, não me representa, está agora desnuda, 
toda sua podridão, a cara, da malandragem, 
roubalheira, falta de vergonha, ética e moral. Falta-
me adjetivos para qualifi car a bandalheira espúria, a 
desfaçatez dos bandidos que ainda estão no poder, 
por nossa culpa. Nós precisamos, temos que mudar. 
Uma saída e que defendi aqui mesmo, meses atrás, 
é uma constituinte elaborada por notáveis, pessoas 
que estão fora do Sistema, doutos, éticos e morais. 
Se não... TMJ

Na Terra do Tumati veinho cai na gandaia, mais não 
guenta mais. Pijama, ceroula e cama! Já deu!

Essa é vingança - Na Terra da Uva tem cumpadi 
que sempre estavam juntos nas pescarias, nos jogos de 
truco e em mais coisas que não podemos falar... Mas 
agora foram separados pelo destino e o pior aconteceu, 
um fi cou dengoso e o outro não está tão bão e bonito. 

Na Terra da Uva as morenas falam que são mais 
gostosas do que as loiras. A disputa ta acirrada. Mande 
notícias pras nóis as cumadis morenas. Bjs, abcs pra 
morenas da Terra do Saquê. Tá mandado!

Pergunta de um cidadão indignado – Mandaram 
as fotos – Foi feio - O que você faria se um teto de 
hospital caísse em cima de você? E isso porque esse 
hospital foi reformado varias vezes por um ex-governo 
incompetente. Descaso com o ser humano, o reboco 
quase caiu na cabeça de uma criança recém-nascida, 
a avó pegou a criança e saiu correndo pelo hospital. A 
Lava Jato começa aqui! Com a palavra...

Na Terra da Uva tem valeti levando mordida do outro 
valeti. O tripés ta pegando fogo junto com o lekeleke.

Populares revoltados - Valeti lulu proíbe pesca e a 
população fi ca revoltada na Terra da Uva. E isso é que 
ele era parceiro! Imagine se fosse inimigo. Fuja Loko!

Tem prefeito quer não faz negociação com 
aproveitadores, vai tudo pro cepo. Saquê amargo!

Dito por um cidadão que não é, ou diz que não é - Na 
Terra da Madeira, a gaiada ta cumendo sorta. A morena 
da coisa grande ta com o valeti de fora. A cumadinha da 
perna bonita ta arrastando a asa pro moreno de fora. 
Pelo jeito os de fora tão na moda. É osso! 

Cobra verde tenta comer a cobra jararaca. Diz 
morena da Terra do Saquê! Cobra engolindo cobra!

Na Terra do Boi cumadinha nervosa, diz que nada 
acarma ela. É que ela não conhece o Ricardão. Mas 
pode fi car tranqüila que o Cowboy vai te pegar!
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 17/04 a 23/04

Marcelo fala da Graça da Dilma na Petrobrás
Falou que não sabia nada. É mole! 

Em um dos seus depoimentos prestados no âmbito do acordo 
de colaboração premiada com a Lava Jato, o empreiteiro Marcelo 
Odebrecht assumiu pagamentos de propina para o PMDB e o 
PT por conta do contrato PAC SMS da diretoria Internacional 
da Petrobrás. Segundo o delator, tanto a ex-presidente da 
estatal, Graça Foster, como a ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT) foram informadas sobre os pagamentos ilícitos. Na 
conversa com Dilma, segundo Marcelo, teria transparecido 
que a então presidente queria saber se seu vice, Michel Temer, 
teria recebido valores oriundos do contrato. “Eu contei tudo 
que tinha contado pra Graça contei pra ela. “Presidenta, veja 
bem, não é justo o que Graça fez. Eu achava que ela queria 
saber se Michel estava envolvido... mas você percebe que ela 
queria instigar quem era a pessoa que estava recebendo isso”, 
detalhou Odebrecht. Os repasses ao PMDB, disse Marcelo, 
foram solicitados a Márcio Faria, diretor de Oléo e Gás do grupo 
Odebrecht, pelos então deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
e Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). Por parte do PT, os 
repasses teriam sido tratados com o tesoureiro do partido João 
Vaccari. Questionado sobre os valores, Marcelo informou que 
não saberia o valor exato, mas que “foi relevante, foi 10, 20 
milhões de reais” pagos na véspera da campanha de 2010. Em 
sua delação, Odebrecht contou que soube dos pagamentos 
quando Graça Foster telefonou para perguntar se o PMDB 
havia recebido valores oriundos do contrato. “O que na época 
me foi informado, comentado, é que ela estava preocupada 
era com esse tal pagamento que foi feito para eleição de 2010 
do grupo do PMDB”, explicou Marcelo. Aos investigadores 
explicou que o caso foi diferente dos outros da estatal uma vez 
que não era costume o político solicitar os repasses. “No caso 
a Petrobrás, a conversa era com diretores, a mensagem dos 
padrinhos políticos eram pelos diretores”, explicou Odebrecht. 
O PAC SMS foi um contrato de prestação de serviços para 
a área de Negócios Internacionais da Petrobrás, dentro do 
plano de ação de certifi cação em segurança, meio ambiente 
e saúde. O contrato guarda-chuva contempla vários países 
e, em 2011, foi ampliado para incluir serviços específi cos em 
Pasadena. Procuradas pela redação, a ex-presidente Dilma 
Rousseff e a ex-presidente da Petrobras Graça Foster ainda 
não se manifestaram.

Emílio Odebrecht e o caixa dois de FHC em 
delação

Em depoimento à força-tarefa da Lava-Jato (vídeo), Emílio 
Odebrecht contou que Fernando Henrique Cardoso lhe solicitou 
ajuda fi nanceira quando concorreu ao Senado, na década de 80, 
e nas duas vezes em que disputou a Presidência da República 
(1994 e 1998). Os pedidos foram atendidos e o repasse de 
recursos ocorreu por dentro e por fora. “Com certeza teve ajuda 
de caixa ofi cial e não ofi cial. Se ele soube ou não (do caixa dois), 
eu não sei.” Emílio disse ter conhecido FHC no fi m da década 
de 70. Os dois estabeleceram uma relação de parceria. FHC 
passou a defender projetos da empreiteira. Já Emílio trabalhou 
para que o meio empresarial reduzisse suas reservas a FHC, 
visto naquela época com um líder de esquerda.

Ex-executivo relata propina de R$ 50 mi a Aécio no exterior
Delatores da Odebrecht relataram à Procuradoria-Geral da 

República que o presidente do PSDB, senador Aécio Neves 
(MG), recebeu no exterior R$ 50 milhões pagos como propina 
para que ele defendesse os interesses da empreiteira nas 
usinas hidrelétricas do Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio. O 
caso está sendo investigado em um dos cinco inquéritos contra 
o tucano, autorizados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O ex-executivo da empreiteira Henrique 
Valladares afi rmou que o “cronograma de pagamento” feito a 
“Mineirinho”, codinome atribuído a Aécio, foi em parcelas que 
variavam de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões. Ele disse que o roteiro 
para os repasses foi fornecido pelo ex-diretor de Furnas Dimas 
Toledo, aliado do tucano e chamado por ele de “operador do 
PSDB”. A maioria dos depósitos teria sido feita em uma conta 
em Cingapura controlada por Alexandre Accioly, empresário 
amigo de Aécio, que é dono da rede de academias Bodytech. 
Valladares contou que, no total, as propinas pagas a agentes 
públicos, referentes às usinas, somaram R$ 120 milhões. O 
empresário Marcelo Odebrecht relatou que o valor foi acertado 
com Aécio em uma reunião no Palácio das Mangabeiras, 
residência ofi cial do governador de Minas, em maio de 2008, 
quando o tucano ainda comandava o Estado. Pelo combinado, a 

Odebrecht teria que pagar R$ 30 milhões e a Andrade Gutierrez, 
R$ 20 milhões. O objetivo dos pagamentos seria conseguir 
apoio de Aécio no relacionamento com a Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig), controlada pelo governo de Minas. 
A estatal e a Odebrecht integraram o consórcio que venceu a 
licitação para as obras de Santo Antônio. Marcelo disse que os 
“vultosos repasses fi nanceiros” foram feitos ao senador e seus 
aliados porque Aécio “sempre teve forte infl uência na área de 
energia”. Aécio foi citado por ao menos cinco colaboradores 
da Odebrecht como o autor de pedidos de propina e caixa 2, 
entre 2008 e 2014. Somados, os valores mencionados pelos 
colaboradores alcançam R$ 89,5 milhões. A PGR, embora 
sustente haver indícios sufi cientes de que o tucano se envolveu 
em corrupção, fraude a licitações e desvio de recursos públicos, 
ainda não tem clareza sobre a cifra total que teria sido paga 
a ele e a aliados. Conforme os delatores, os pagamentos 
supostamente solicitados por Aécio foram feitos também em 
espécie a intermediários. “A Odebrecht mantinha um histórico 
de relacionamento com o senador, pautado na oferta de valores 
em troca de benefícios ilícitos”, disse o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, com base nas colaborações e nas 
provas apresentadas pelos depoentes.

Delator diz ter pago mesada a presidente do Instituto Lula
O ex-executivo da Odebrecht Alexandrino Alencar afi rmou 

em depoimento ao Ministério Público Federal que pagou, durante 
"cinco ou seis meses", mesada de R$ 10 mil ao presidente do 
Instituto Lula, Paulo Okamotto. Os pagamentos são objeto de 
um capítulo específi co da colaboração de Alencar, que era 
um dos dirigentes do grupo mais próximos do ex-presidente 
e da instituição que leva o nome do petista. Alencar diz ser 
um dos responsáveis, por exemplo, por ter formulado ao lado 
de Okamotto, o modelo das palestras que Luiz Inácio Lula da 
Silva passou a oferecer depois de deixar o Planalto. Segundo 
seu relato, a relação entre ele e Okamotto se estreitou ao fi nal 
do mandato de Lula. A proximidade fez com ele percebesse 
que Okamotto "estava com alguma difi culdade fi nanceira". "Me 
propus a ajudá-lo durante um período fi nito, com recursos, e 

durante cinco ou seis meses, alguma coisa assim, eu dei para 
ele R$ 10 mil por mês, em espécie." Nas planilhas, Okamotto 
tinha o codinome "Tóquio". Alencar diz que o valor foi acertado 
com Emilio Odebrecht. "Estou sentindo que o Paulo está com 
difi culdades e vou tentar ajudar dentro de um valor que não 
seja ostensivo, que não ofenda", contou ter dito ao patriarca. 
"Arbitramos o valor de R$ 10 mil, foi isso o que eu fi z." "Eu dava 
pessoalmente para ele. Esses recursos vinham do setor de 
operações estruturadas", disse aos investigadores. O setor era 
o responsável na empresa por realizar as operações irregulares. 
Alencar afi rma que os recursos eram entregues a ele por um 
funcionário, em espécie - "na minha sala, no escritório" - e depois 
ele os repassava pessoalmente ao presidente do Instituto Lula 
quando o encontrava.

Projeto de reforma da Previdência pode ser mais modifi cada
Não se pode acreditar em nada que eles fazem. Perderam a moral!

O relator da reforma da Previdência na Câmara dos 
Deputados anunciou na terça-feira, 11 de abril, novas mudanças 
no projeto. Na abertura da reunião, o presidente Michel 
Temer reafi rmou a necessidade de manter a idade mínima de 
aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres. Só no INSS, 
o rombo chegou perto de R$ 150 bilhões em 2016 e deve passar 
dos R$ 180 bilhões em 2017. O presidente da Comissão Especial 
e o relator da reforma anunciaram mais mudanças. A regra de 
transição será aberta a todos que já estiverem contribuindo 
quando a nova Previdência passar a valer e não apenas para 
os homens com mais de 50 anos e as mulheres com mais de 
45, como está na proposta original. O relator explicou que o 
pedágio, o tempo extra que o trabalhador tem que continuar 
na ativa, que hoje corresponde à metade do tempo que faltaria 
para se aposentar, ainda pode ser reduzido. Mas que para 
quem tem menos de 30 anos não será vantajoso entrar na 
regra de transição. Outra novidade é a criação de idade mínima 
para aposentadoria dentro da transição, mulheres 52 anos e 
homens 57. E essa idade será aumentada progressivamente 
até chegar a 65 anos. “Vai começar com uma diferença, óbvio, 
porque hoje você tem o homem se aposentando com uma idade 
e a mulher com outra. Então, você começa de uma maneira 

diferente, mas vai ao longo da transição, se igualando para 
chegar todo mundo junto em 65 anos”, explicou Arthur Maia, 
relator do projeto. A idade para aposentadoria rural poderá 
ser mantida como é hoje, 60 anos para homens e 55 para 
mulheres, mas com um aumento no tempo de contribuição. 
O pagamento do BPC, Benefício de Prestação Continuada, 
deverá ser mantido a partir dos 65 anos e não aos 70 como 
previa a proposta original. Policiais e professores poderão ser 
benefi ciados com idade menor de aposentadoria, 60 anos para 
todos, também ao contrário da proposta original. E, ao contrário 
do que queria o governo, pensões por morte e aposentadorias 
poderão ser acumuladas, mas obedecendo a um limite de dois 
salários mínimos. "Para que isso não se torne insustentável, 
o governo precisa fazer essa reforma agora antes que daqui 
a alguns anos esse desembolso de caixa seja ainda maior do 
que é hoje e comprometa ainda mais o PIB e a capacidade de 
investimento do governo", diz o consultor Tiago Calçada. Com 
mais essa rodada de negociação, a expectativa de aliados do 
governo é assegurar os 308 votos necessários para aprovar a 
reforma. O texto deve ser votado na Comissão Especial ainda 
em abril e levado ao plenário em maio.

Farmácia do Povo
3461-3040 / 99922-5317
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
foi preso acusado de participação no roubo praticado contra o conhecido 
Daniel Louco. Na época ele e dos demais acusados teriam ateado fogo ao 
corpo da vítima, provocando nela queimaduras graves. Outras pessoas 
já foram identifi cadas, punidas e algumas pelo crime. O Secretário de 
Esportes de Borrazópolis, Cezinha, procurou a Polícia Militar, no dia 11 
de abril,  e relatou que ao chegar no seu local de trabalho, Ginásio de 
Esporte, encontrou nas dependências, mais precisamente no hidrante,  
um invólucro com algumas porções de substância análoga a maconha. 
Ele  recolheu o material e realizou a entrega as autoridades para tomar 
as devidas providências.

Ladrões furtam motocicleta em Faxinal
Ladrões furtaram uma motocicleta na cidade de Faxinal. Por volta 

da 00h10min, início da madrugada de domingo, dia 09 de abril, um 
homem de 30 anos, procurou a Polícia Militar para registrar o boletim. O 
solicitante relatou que ao chegar na residência para pernoitar, por volta 
das 00h00min, deixou sua moto Honda/CG 150 Sport na cor preta, placa 
AMT-7258 de Faxinal, acorrentada do lado de fora e que ao acordar, por 
volta das 08h00min, sua moto não se encontrava mais no local. Diante 
dos fatos, foi feito patrulhamento nas imediações para tentar localizar o 
veículo furtado, porém sem nada foi localizado. A vítima foi orientada de 
todos os procedimentos cabíveis. 

Médico se envolve em confusão em Rosário 
No dia 14 de abril, Sexta Feira Santa, um Médico Cubano, de Rosário 

do Ivaí, de 44 anos, se envolveu em uma confusão com uma jovem de 
21 anos, na rua Sergipe. O boletim divulgado pela PM relatou detalhes 
sobre o ocorrido. "A equipe de plantão da Polícia Militar foi acionada para 
atender uma solicitação da jovem de 21 anos. Ela contou que houve uma 
briga com seu amásio, de 44 anos, de nacionalidade cubana e médico, e 
que entraram em vias de fato. Ao chegar ao local os soldados identifi caram 
que houve um desentendimento entre o casal citado (motivo passional). 
A solicitante quebrou o celular do médico, por ciúmes e por isso deu 
início às agressões. O casal foi conduzido para a Delegacia de Polícia 
Civil de Grandes Rios para providências cabíveis", informou o Boletim.

Morador de Assentamento assaltado em Rio Branco do Ivaí 
O agricultor Pedrinho, que reside no Assentamento Egídio 

Brunetto, inclusive, cidadão idôneo e considerado um dos pioneiros do 
Assentamento, foi vítima de roubo em Rio Branco do Ivaí. Relatos revelam 
que ele estava em casa e resolveu ir até uma lanchonete para comprar 
uma caixa de cerveja. Provavelmente ele foi observado por alguém e 
quando chegou de volta na residência, logo encostou um veículo na 
frente da casa e anunciou o assalto. O meliante levou, um celular, um 
triturador com um mês de uso, mais duas leitoas, dinheiro e um facão. 
Uma testemunha disse ter visto o carro sair em direção a Comunidade 
Porto Espanhol, ou cidade de Branco do Ivaí em alta velocidade e quase 
atropelando quem encontrava pela estrada.

Morador de Borrazópolis caiu no Golpe da Troca de Cartão 
Na cidade de Borrazópolis um cidadão conhecido como Irmão, que 

é dono de um bar localizado no Jardim Belo Horizonte, afi rmou que 
caiu em um golpe. Ao invés de se sentir envergonhado, ele teve uma 
atitude louvável, ou seja, procurou o repórter "Berimbau" para alerta 
outras pessoas de Borrazópolis e demais cidades da região. "Golpe do 
Cartão Trocado", foi este o aplicado em Aniceu. O comerciante revelou 
que chegaram dois homens, um deles mais velho, cerca de 60 anos, 
em um veículo e disseram que estavam vendendo receptor de aparelho 
digital. Disseram também que não queriam dinheiro, e que receberiam 
somente no dia seguinte, quando viessem instalar o objeto. Finalizada a 
negociação, um dos golpistas pediu seu cartão de crédito, dizendo que 
iria apenas anotar alguns dados, mas sem que a vítima percebesse, eles 
devolveram um cartão idêntico do Banco Brasil, mas em nome de outra 
pessoa. Sem imaginar que eram estelionatários, guardou o documento 
na carteira. No dia seguinte percebeu que os ladrões haviam sacado 820 
reais e feito um empréstimo de 431 reais e ainda sacado todo dinheiro 
de sua poupança no valor de 580 reais. Outro detalhe que é importante 
Alerta, a vítima deixava a senha guardada junto com o cartão, a qual 
também foi levada e facilitou a ação criminosa. Os saques foram feitos 
em Jandaia do Sul.

Preso com tornozeleira e crack 
Por volta das 23 horas de 13 de abril, quinta-feira, foi detido Anderson 

Carlos de Freitas, de 24 anos. Ele usava tornozeleira eletrônica, a qual 
estava coberta com papel alumínio e na manga esquerda de sua camisa 
havia um invólucro plástico contendo 74 pedras de crack envolvidas 

 Supostos vendedores aplicam golpe em Faxinal 
Utilizando o nome de uma empresa de Goiás, supostos vendedores 

de produtos veterinários modifi cam valores de cheques e aplicam golpes
Um golpe aplicado na cidade de Faxinal serve de alerta para os 

demais municípios da região. Estelionatários estão indo na zona rural e 
oferecendo produtos veterinários. O detalhe, é que vendem por um preço 
abaixo do valor de mercado e pedem que o pagamento seja feito com 
cheque a prazo, mas na hora de preencher o documento, emprestam a 
caneta, a qual é possível apagar a tinta e promover adulteração de valores. 
No Bairro Vista Alegre, em Faxinal, a vítima foi o Valdecir Felix Teixeira. 
Segundo um agente da Delegacia local, o produtor efetuou a compra no 
valor R$ 210,00, pagando com uma folha do Banco Itaú. Mais tarde foi 
informado por funcionários da Agência, que pessoas haviam descontado 
o referido cheque, mas no valor de R$1.850,00. Ficou apurado que os 
golpistas usaram os nomes de Roberto e Edson e dizem ser representantes 
da empresa Lanivet Indústria e Comércio de Produtos Veterinários LTDA, 
da cidade de Anápolis/GO. Eles utilizam uma caminhoneta Ranger cabine 
dupla na cor prata. A última notícia é de que os meliantes foram presos.

Agride equipe médica em Mauá da Serra e vai preso
Os policiais militares de Mauá da Serra, plantão dos soldados, T. 

Moreira e Fernandes, prenderam um homem acusado de agredir a 
equipe médica na cidade e ainda promover perturbação de sossego e 
desobediência. A ocorrência começou a ser registrada às 22 horas, de 
quarta-feira, dia 12 de abril de 2017, quando populares informaram que 
a pessoa de Valdecir de Araújo Lemes Café, estava na Avenida Ponta 
Grossa, impedindo o trânsito de veículo. Quando os PMs chegaram, o 
homem foi contido, mas preocupados com o estado de saúde do mesmo, 
o levaram até o Posto de Atendimento de plantão. Pouco depois chegou 
uma nova informação que ele havia fi cado descontrolado na Unidade de 
Saúde e agredido a equipe médica. Com a chegada, novamente, dos 
policiais, Valdecir já tinha voltado para a rua e começou a impedir o trânsito 
pela segunda vez. Ao ser abordado, desacatou de forma veemente os 
policiais, chegando a dizer que não tinha medo de polícia porque já tinha 
puxado cadeia, mas acabou detido. Ele não quis ser levado de volta para 
o Hospital. Outra suspeição, é que o nome informado por ele seja falso, 
pois não constava no sistema, apesar de já constar como pessoa detida 
em outras situações. Todas as providências foram tomadas.

Assalto em Grandes Rios
No dia 15 de abril, madrugada de sábado de Páscoa, na Av. Brasil, 

em frente à Loja Americana, um homem de 36 anos, disse que estava na 
Avenida Brasil, rotatória com a Avenida das Flores, quando dois indivíduos, 
morenos, magros e um deles vestindo moletom de cor escura e portando 
uma faca, o abordaram para dar voz de assalto. Eles levaram R$ 80,00 
(oitenta reais) em dinheiro e um aparelho celular Samsung preto.

Assalto em casa em Rosário do Ivaí 
Em Rosário do Ivaí, dois bandidos armados e utilizando capuzes, 

praticaram assalto contra um morador de nome Joaquim. Trata-se de um 
servidor público aposentado que trabalha vendendo doces e verdura na 
rua. Ele comentou, que reside sozinho (viúvo) na Rua Apucarana, em 
frente co Campo e que durante a noite de 10 para 11 de abril, terça-feira, 
o local foi invadido. O homem foi agredido e amarrado com uma cinta. 
Os meliantes levaram dois mil e objetos.  

Tentativas de invasão de casas em Mauá da Serra
O cidadão Valdir Gomes de Souza, o Valdir da Vigilância, morador 

da Rua Pedro Jeffer, 518, em Mauá da Serra, foi vítima de tentativa de 
assalto. Ele contou que na noite de segunda-feira, dia 10 de abril, o mesmo 
que é Pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, 
chegou em casa com a família, após às 23 horas. Quando já estava no 
interior da residência, percebeu elementos cercando o imóvel. Ele ainda 
conseguiu acender luzes, ligar para a polícia e tomar algumas medidas 
de segurança, o que assustou os meliantes que fugiram pulando muros. 
Pouco depois, acredita-se que os mesmos meliantes tentaram invadir 
a casa de uma senhora conhecida como Almerinda, mas também não 
passou de uma tentativa.

Jovem preso e droga localizada no Ginásio de Esportes 
Vanderson Ferreira da Silva, de 29 anos, compareceu no destacamento 

da PM, de forma espontânea para se apresentar no dia 11 de abril, de 
2017. Ele confessou que havia removido a tornozeleira eletrônica que 
possibilitava o monitoramento por parte da Justiça. Os policiais constataram 
que Vanderson tinha um mandado de prisão, por isso, foi entregue na 
delegacia de Faxinal. É importante lembrar que no início de 2014, o rapaz 

também em um papel alumínio. Ao receber voz de prisão, o homem 
reagiu, sendo necessário o uso da algemas. Anderson foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia Civil.

Quadrilha de assaltantes é presa em Mauá e Faxinal
Uma ocorrência de roubo, que a PM de Faxinal começou a registrar 

às 08:45 horas da manhã do feriado de "Sexta-feira Santa", em Faxinal, na 
Vila Nova, fundos de uma Mercearia, terminou com prisões e diligências 
em Faxinal e Mauá da Serra. Entre os detidos, acusados do assalto ou 
suspeitos, estão, Valdir Gomes de Souza Júnior, 18 anos e Luana Alves 
Pessoa, 22 anos. Tudo começou quando Reinaldo Adriano dos Santos, 
35 anos, contou que saiu para trabalhar, às 06:30 da manhã, sendo que 
após as 08 horas, voltou na casa e deparou com a esposa Gismara 
Fernanda Vanes da Cunha, de 26 anos, junto com sua fi lha, uma criança 
de colo, ambas chorando muito e dizendo que haviam sido vítimas de 
roubo e que os bandidos deitaram mãe e fi lha no chão fazendo fortes 
ameaças de morte. Os suspeitos são dois indivíduos, um de cor branca, 
já conhecido no meio policial, de nome Alan Ribeiro Pedroso, foragido 
da Delegacia de Policia de Faxinal, e o outro seria Marcos Willian de 
Barros Sarturi, também com passagens, os quais fugiram levaram 
R$19.000,00 dezenove mil reais, dois aparelhos celulares e também 
exigiam armas. As buscas começaram e às 11 horas da manhã, a própria 
vítima informou que um veículo Fiat/pálio, de cor preta, com placas de 
Mauá da Serra, EPZ-4594, estaria dando fuga para os criminosos na 
Estrada do Barreirinho, inclusive, ao perceberem sua aproximação, os 
suspeitos começaram a segui-lo. O cidadão permaneceu com o celular 
ligado falando com a equipe policial, enquanto era seguido pelos supostos 
criminosos. Também notou que mais dois meliantes fi caram no meio de 
uma mata. Quando a viatura chegou e visualizou o carro, os ocupantes 
jogaram um simulacro de pistola, uma blusa vermelha e uma lanterna. 
Eles foram detidos e identifi cados por, Valdir Gomes de Souza Júnior, 
18 anos, e Luana Alves Pessoa, 22 anos. Questionados sobre qual a 
participação no roubo, eles permaneceram calados, mas os objetivos 
foram todos reconhecidos pela vítima do assalto, inclusive a lanterna, 
que era um dos objetivos roubados. Mais tarde, uma equipe de Mauá da 
Serra informou que os possíveis autores estariam na cidade, inclusive 
que um teria o cabelo tingido de loiro e várias tatuagens e outro seria 
uma tal de Tonho. Em diligências próximo ao Conjunto 106, chegou 
uma nova informação que em uma casa havia cinco indivíduos e que 
poderiam ter participação no crime. Na residência, Aisllan Wesley Lopes 
da Silva, que se apresentou como morador, autorizou busca domiciliar, 
porém nada de ilícito foi localizado, mas em um endereço ao lado, onde 
reside Avacir da Luz Ávila, estava ele e seu fi lho adotivo de nome Luis 
Henrique Prima, o qual disse estar morando em Rosário do Ivaí. Este 
foi reconhecido pela vítima de Faxinal, como um dos participantes. Em 
outra casa, numeral 63, proprietário Antonio Mariano Marins, no quintal, 
dentro da caixa de gordura, havia uma sacola verde onde havia R$ 
3.992,00 em diversas notas. Indagado Antônio, o mesmo não soube 
dizer  a procedência  do dinheiro, como ele foi parar naquele local e que 
não conhecida  Luis. Todos os detidos foram levados para a Delegacia, 
e todos eles, inclusive os que foram reconhecidos, negaram participação 
no crime de roubo em Faxinal.

Queda de moto deixa dois feridos 
A Polícia Rodoviária de Ubá do Sul, em Lidianópolis, atendeu um 

acidente na Rodovia PR 451, entre Grandes Rios e o distrito de João 
Vieira que pertence ao município de Cruzmaltina. No km 04, houve uma 
queda de motocicleta. veículo modelo Twister (CBX 25) da Honda, com 
placas DVW-4400 de Arapongas, conduzida por Eduardo de Souza Leite, 
de 20 anos, e que tinha na garupa a Mayara Aparecia Pereira de Souza, 
23 anos. O patrulheiro sargento Ozeias, esteve no local. Ele constatou que 
houve danos materiais e ferimentos médios e leves nos seus ocupantes. 
As causas do acidente seriam apuradas.

Roubo de vaca na Bufadeira
Em Faxinal, às 17:30, na Estrada da Bufadeira, o proprietário de um 

sítio, passou a relatar que no dia 13 de abril, por volta das 19h00min, 
esteve na propriedade e estava tudo certo. Porém, em 14 de abril, por 
volta das 13h00min, ao retornar não encontrou uma de suas vacas, 
sendo ela prenha e prestes a dar cria. Narrou ainda que, conversando 
com os vizinhos, estes disseram nada saber a respeito do furto e ao 
andar pelos arredores do sítio, viram um rastro amassado no milho que 
saía da beira da cerca de sua propriedade até uma estrada próxima, 
chamada Estrada da Bufadeira.
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Ao completar os 100 dias do seu governo, Ilton Suiguemi 
Kuroda presta contas à população de Rosário do Ivaí em reunião 
pública, realizada na Secretária de Educação. Capitaneada 
pelo Junior, secretário de Administração, a reunião foi bastante 
esclarecedora com relação à situação em que receberam o 
município (sem uma transição de governo), a situação atual 
e o futuro de Rosário do Ivaí. A dívida herdada do governo 
anterior, gira em torno de três milhões de reais. Kuroda se 
mostrou muito a vontade, há uma total interação entre o 
secretariado e funcionários municipais, formada por uma equipe 
jovem e dinâmica, que está agindo e trabalhando de forma 
coordenada e integrada. A cada secretário que explanava a 
situação de seu setor, Kuroda fazia um adendo, provando que 
está por dentro de tudo, que tem realmente um conhecimento 
total dos problemas herdados e das soluções para Rosário 
do Ivaí. Um exemplo de como administrar o bem público com 
honestidade e seriedade, é sobre o combustível, que num 
comparativo com a administração passada, em uma média de 
3 meses de uma e de outra administração, levado em conta o 
preço da época e o de agora, houve uma economia em torno 
de 30%. Rosário do Ivaí inaugura uma nova era. Uma era de 
administração transparente, honesta, participativa e de muito 
trabalho. Já há até dinheiro em caixa, que Kuroda citou como 
reservas. “Tenho um nome a zelar, quero fazer por Rosário 
o melhor, pois estou aqui desde 1968. Mesmo na a situação 
calamitosa em que pegamos a prefeitura, sem crédito nenhum, 
com tudo sucateado, dos computadores aos veículos, não me 
apavorei. Formei uma equipe de confi ança, jovem e dinâmica, 
com a qual daremos um novo rumo para Rosário do Ivaí. Tive 
que usar meu nome como aval, pois muitas empresas não 
queriam vender para a Prefeitura de Rosário do Ivaí e se não 
fosse assim o município estaria parado em muitos setores. 
Transparência, honestidade, muito trabalho, planejamento e 
resultados, nortearão a minha administração. Quero agradecer 
a toda minha equipe pelo trabalho, que soube passar o recado 
aos munícipes presentes, aos quais agradeço de coração, 
por participarem desse ato que é um marco divisor na vida de 
Rosário do Ivaí”, disse Kuroda. Com o tempo o prefeito Ilton 
Kuroda estará esclarecendo e mostrando os passos de sua 
administração, sempre de forma transparente e respeitando 
o cidadão rosariense. Enfi m, o trabalho em todos os setores 
foi muito bem explicado por seus responsáveis, dirimindo 
quaisquer dúvidas de que Rosário do Ivaí está realmente em 
boas e competentes mãos. Depois fomos para um comes e 
bebes, o sanduíche natural estava muito bom. Ao longo do 
tempo iremos divulgando notícias e nomeando os secretários 
(as) ou funcionários (as) responsáveis por cada setor.

Kuroda presta contas dos 100 dias de 
governo em Rosário do Ivaí 

Melhorias de estradas rurais e da infraestrutura urbana, 
modernização do parque de máquinas e construção de 
novos equipamentos públicos estão entre os projetos que 
65 municípios paranaenses querem implantar com recursos 
fi nanciados pelo Governo do Estado. Na terça-feira (11), 
em solenidade no Palácio Iguaçu, o governador Beto Richa 
autorizou as prefeituras a iniciarem os trâmites para obtenção 
do fi nanciamento. Os projetos somam cerca de R$ 70 milhões 
em investimentos. O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, acompanhou prefeitos que 
receberam a autorização do fi nanciamento. Entre os municípios, 
destacam-se: Rosário do Ivaí, Iluminação pública (R$ 200 mil); 
Bom Sucesso, Pavimentação asfáltica e iluminação pública 
(R$ 1 milhão); Diamante do Sul, Equipamentos rodoviários (R$ 
600 mil); Ivaiporã, Equipamentos rodoviários (R$ 1,5 milhão); 
Marilândia do Sul; Pavimentação asfátlica (R$ 1 milhão); 
Palmital; Equipamentos rodoviários (R$ 1 milhão); Pinhão, 
Equipamentos rodoviários (R$ 1 milhão); Quarto Centenário, 
Pavimentação asfáltica (R$ 1 milhão); Kaloré, Pavimentação 
asfáltica (R$ 1 milhão); Marumbi, Pavimentação asfátlica (R$ 
800 mil); São João do Ivaí, Terreno e equipamentos rodoviários 
(R$ 1 milhão); e Rio Bonito do Iguaçu, Equipamentos rodoviários 
(R$ 1,1 milhão). Somente nestes 12 municípios, os recursos 
somam R$ 11,2 milhões.

Kuroda recebe 200 mil para iluminação 
pública

Funcionários do governo do estado de São Paulo 
intermediaram o pagamento de propinas da Odebrecht em 
obras rodoviárias e do metrô, de acordo com trechos de 
delações que se tornaram públicas na terça-feira. A construtora 
admitiu ter distribuído, em 2010, ao menos R$ 230 mil em 
caixa dois para fi nanciar campanhas de candidatos do PSDB 
à Assembleia Legislativa, além de ter pago, R$ 10,3 milhões 
ao comitê do governador tucano Geraldo Alckmin nas duas 
últimas eleições ao governo. A Odebrecht afi rmou ter pago 
"vantagens indevidas a agentes públicos" nas obras da Linha 
2-Verde do Metrô, ocorridas durante as gestões de Alckmin e 
do senador José Serra. Ao longo das investigações, policiais 
federais encontraram um email datado de 2006 que menciona 
um aditivo de R$ 37 milhões que seria recebido pela construtora 
nesta obra. Em despacho tornado público nesta terça-feira, o 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, 
encaminhou o caso para a Justiça Federal em São Paulo.

Odebrecht diz ter pago propina em obras do 
governo Alckmin e Serra

Diante da ameaça da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) de levar às missas a pregação contra a reforma da 
Previdência, baseada na “exclusão social”, segundo a entidade 
católica, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), emitiu 
nota, para dizer que é o contrário, caso ela não seja aprovada, 
“são exatamente os mais pobres que serão prejudicados”. Na 
nota, intitulada “Resposta à CNBB”, o deputado afi rma que “a 
proposta em discussão na Câmara dos Deputados vai trazer 
igualdade ao sistema como um todo”. “Tanto quanto a CNBB, a 
Câmara também está preocupada em preservar os direitos dos 
mais necessitados. A reforma vai acabar com privilégios, e todos 
se igualam. Inclusive com tetos de aposentadoria que acabam 
com ganhos milionários”, afi rma o parlamentar. De acordo com 
ele, a reforma é positiva porque “políticos e servidores públicos 
agora terão todos as mesmas regras”. “Aliás, sem a reforma, 
são exatamente os mais pobres que serão prejudicados. Haverá 
aumento da infl ação, desemprego e crescimento negativo do 
país”, diz em trecho da nota.

Maia rebate bispos e diz que reforma da 
Previdência protege pobres

Pinóquio e indiciado!

Após a divulgação, na última terça-feira (11), da lista de 
inquéritos autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator da 
Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), com base nas 
delações premiadas da empreiteira Odebrecht, o presidente 
Michel Temer decidiu não afastar nenhum dos ministros 
investigados. "Temer decidiu que não vai demitir ninguém", 
disse um interlocutor do presidente. Nove deles foram citados 
por ex-executivos da construtora: Eliseu Padilha, da Casa 
Civil; Moreira Franco, da Secretaria-Geral; Gilberto Kassab, 
da Ciência, Tecnologia e Comunicações; Bruno de Araújo, 
das Cidades; Aloysio Nunes, das Relações Exteriores; Marcos 
Pereira, da Indústria e Comércio Exterior; Blairo Maggi, da 
Agricultura; Helder Barbalho, da Integração, e Roberto Freire, 
da Cultura. Todos negam irregularidades. Eles são suspeitos de 
participar de esquema de corrupção e fi nanciamento irregular 
de campanhas, nas mais diversas esferas de poder do país. 
De acordo com informações do blog do jornalista Gerson 
Camarotti, no portal G1, a avaliação no Palácio do Planalto é 
que uma saída em massa prejudicaria ainda mais o governo, 
ainda mais agora, quando o Planalto tenta aprovar uma série 
de projetos no Congresso. Temer chegou a criar uma espécie 
de "protocolo", há cerca de um mês, segundo o qual ministro 
citado em delação só deixará o governo se for denunciado pelo 
Ministério Público e virar réu na Lava Jato.

Temer decide manter no governo todos os 
ministros citados em delações

Quadrilha unida lei fraca!
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COLUNA SOCIAL

 A pequenina Emilly Rafaela, de níver em Faxinal. Parabéns!! Família Cortez no Beer Serv em Faxinal

O competente vigilante e empresário do ramo, MoacirA princesa Manuela, ladeada pelo pai Ricardo e o avô Oggier Rizzato

Tomando umas no Beer Serv em FaxinalSilvana completa 50 anos, na foto ladeada pelos amigos, Vitor e Marisa. Parabéns!!

na noite em faxinal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - PR.

FONEFAX: (43) 3467-1000 / 3467-1347 E-mail: riobrancodoivai@hotmail.com

Senhor (a) Contribuinte (s)
O Departamento de Tributação do Município de Rio 

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

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

contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

CASAIS APAIXONADOS
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Universidades estaduais alertam sobre situação 
precária e risco de desmonte

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da 
Assembleia Legislati va do Paraná (Alep) promoveu na manhã de 
terça-feira (11) uma reunião conjunta com representantes das 
comissões de Cultura, de Direitos Humanos e da Cidadania, e da 
Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Estaduais do 
Paraná, com representantes dos sindicatos de servidores das sete 
universidades estaduais. O objeti vo foi ouvir demandas sobre o 
funcionamento das insti tuições e queixas sobre o tratamento que 
alegam receber do governo estadual em questões relacionadas 
à própria autonomia, reposições salariais e perdas nas horas 
disponibilizadas para os professores temporários. De acordo com 
o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e coordenador 
da frente parlamentar, deputado Tercílio Turini (PPS), audiências 
públicas serão realizadas nas cidades-sede das sete universidades 
estaduais para debater as demandas e demonstrar à sociedade os 
problemas apontados pelos sindicatos da categoria. “Difi culdades 
enormes de interlocução com o governo que tem fechado esta 
discussão, criando obstáculos para a reposição de pessoal, não só 
docentes, mas técnicos administrati vos”, explicou. Outro ponto 
levantado foi a demora no repasse de recursos para custeio e 
conti nuidade de obras que já foram iniciadas. De acordo com Turini o 
problema ati nge não só a comunidade universitária, mas a população 
que depende de serviços como o dos hospitais universitários. “O 
prejuízo no ensino e na extensão, como é o caso dos hospitais 
universitários, é muito grande”, afi rmou. O deputado afi rmou que 
as audiências públicas servirão para chamar a atenção em encontros 
nas câmaras de vereadores locais, cobrando as presenças dos 
deputados das regiões, sejam estaduais ou federais. Na sequência o 
grupo pretende realizar na Alep uma grande audiência pública com 
a presença de todos os envolvidos. O coordenador do Comitê em 
Defesa do Ensino Superior Público do Paraná, Nilson Magagnin Filho, 
representando os sindicatos dos servidores de diversas insti tuições, 
explicou que existe preocupação com a autonomia e a democracia 
interna nas universidades, além de pontos corporati vos como a não 
correção ou recomposição dos salários, os cortes em adicionais como 
o Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (Tide) e as substi tuições 
de professores. “O Governo do Estado cortou uma parcela de 
horas que as universidades solicitaram para abrigar os professores 
temporários, contratados para substi tuir eventuais aposentadorias, 
falecimentos ou mesmo demissões de concursados. Eles têm um 
prazo determinado em cursos de graduação, mas tem atuado em 
pesquisas e por isso é importante defender o Tide também para 
esta classe”, explicou. De acordo com Magagnin, as cargas horárias 
de dois anos não vêm sendo renovadas, o que pode acarretar falta 
de professores para o próximo período leti vo. Para o presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania, deputado Tadeu 
Veneri (PT), o grupo, em conjunto, vai trabalhar para ouvir e apoiar 
as decisões tomadas pelos sindicatos. “Reuniões como esta serão 
cada vez mais frequentes”, afi rmou. Já o presidente da Comissão de 
Cultura, deputado Péricles de Mello (PT), que é professor licenciado 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), lembrou que as 
mobilizações dos servidores devem ocorrer com o cuidado de não 
levar transtornos às comunidades. “Precisamos pensar em novas 
formas de luta, com parti cipação da sociedade. As greves estão 
muito desgastadas e colocam a população contra os servidores”, 
afi rmou. Parti ciparam da reunião ainda os deputados Nereu Moura 
(PMDB), Requião Filho (PMDB), Ademir Bier (PMDB), Professor 
Lemos (PT), Marcio Pacheco (PPL), Evandro Araújo (PSC) e Chico 
Brasileiro (PSD).

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.

Goela aberta
"Seu pessoal está com a goela muito aberta", disse Emílio Odebrecht a Lula

O empresário Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração 
da Odebrecht, disse em relato por escrito à Procuradoria-Geral da República 
(PGR), no âmbito de sua colaboração na Lava Jato, que discutia com o então 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva doações para campanhas do PT. O “apoio” 
ao petista e seus aliados, segundo o empreiteiro, remonta à época em que ele 
nem sequer era candidato e se estendeu ao período em que ele comandou 
o País. “Lembro de, em uma dessas ocasiões, ter disso ao então presidente 
que o pessoal dele estava com a goela muito aberta. Estavam passando de 
jacaré para crocodilo’”, contou Emílio. O relato do empresário faz parte dos 
documentos que serviram de base para os pedidos de abertura de inquérito 

Marcelo Odebrecht encontrou Marina em reunião num hotel
Em hotel perto do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi o local do 

primeiro encontro em 2014 entre Marina Silva (Rede), então presidenciável 
pelo PSB, e Marcelo Odebrecht, herdeiro e ex-presidente da empreiteira. Quem 
relata o encontro é Alexandrino Alencar, ex-diretor de relações institucionais 
da empreiteira. O depoimento integra a delação do executivo à Lava Jato, 
divulgado na quarta-feira (12). "A partir daí, houve uma conversa de Marcelo 
com ela, onde foram colocados posicionamento e valores, valores culturais, 
não monetários, e estratégias", diz. Alencar contou que, após as conversas, 
a empreiteira acertou doação de R$ 1,25 milhão à campanha, em recursos 

declarados à Justiça. "Não teve compromisso com alguma contrapartida. Nem Marcelo, nem eu falamos disso. Foi muito mais 
uma conversa de aproximação." Ex-diretor de relações institucionais da Odebrecht, Alexandrino era responsável por acertar 
doações a políticos e a campanhas eleitorais. Ele conta que, antes de 2010, a empresa "minimizava" os depósitos declarados 
para não chamar a atenção para o nome do grupo. Mas também relatou que o fato de a empresa passar a depositar às legendas 
em doações contabilizadas não acabou com a existência do caixa dois. Em 2014, o executivo teve atuação bem específi ca nas 
doações para as candidaturas da Presidência da República das duas candidatas, Marina Silva e Dilma Rousseff (PT). Marina 
não é investigada na Lava Jato. Dilma é alvo de inquérito em primeira instância. Alencar trabalhou no repasse de R$ 7 milhões 
em doações legais à petista. Os investigadores questionaram a "diferença expressiva" em relação ao montante destinado a 
Marina. Segundo Alencar, o "timing" explica a distância entre os valores, "pela história que aconteceu". "O candidato era o 
Eduardo Campos, e teve esse fato [o acidente aéreo que o matou durante a campanha]. Com Dilma, as conversas já vinham 
acontecendo. Tinha um relacionamento, digamos, mais antigo." Por meio de sua assessoria de imprensa, Marina Silva diz que 
se sua campanha foi procurada pela Odebrecht e que a candidata se reuniu com Marcelo Odebrecht e outros dirigentes em uma 
sala no Hotel Pullman, em Guarulhos. No encontro, falaram das "principais propostas para o desenvolvimento sustentável do 
país". A ex-senadora diz que não tratou de "nenhum assunto referente a fi nanciamento de campanha". E que o grupo doou R$ 
598,5 mil à candidata, além de R$ 600 mil ao diretório do PSB, não direcionados à campanha.

remetidos pela PGR ao Supremo Tribunal Federal (STF). O empresário disse que pedidos de ajuda eram sempre feitos por Lula 
diretamente a ele, mas que os dois sempre designavam um representante de cada lado para negociar valores e tratar de detalhes. 
No caso do PT, inicialmente o interlocutor era o ex-ministro Antonio Palocci (Casa Civil e Fazenda), atualmente preso em Curitiba. 
Do lado da Odebrecht, os designados foram Pedro Novis e, a partir de 2009, Marcelo Odebrecht, fi lho de Emílio, que assumiu 
o comando da holding da empreiteira. Em algumas ocasiões, segundo Emílio, Marcelo pediu ao pai que conversasse com Lula 
para “informar valores e esclarecer dúvidas”. “Lembro de, algumas vezes, ter dito a ele algo como: ‘Presidente, seu pessoal 
quer receber o máximo possível, e meu pessoal quer pagar o mínimo necessário. Já instruí meu pessoal para chegar ao melhor 
acordo, e peço também ao senhor para conversar com seu pessoal para aliviar a pressão’”, afi rmou Emílio.

BC reduz Selic pela 5ª vez seguida, para 11,25%
Agora que a maracutaia foi descoberta, não precisa mais manter os juros lá em cima. O que nós já 

sabíamos. Agora não é mais interessante manter uma política suicida. Perderam a boquinha! Falta a 
Lava Jato dos Bancos!

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu na 
quarta-feira, 12, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto porcentual, 
para 11,25% ao ano. Esta é a quinta vez seguida que os diretores do órgão 
decidem pelo corte no juro básico, que agora atingiu o menor patamar desde 
outubro de 2014. A decisão foi unânime. O presidente da instituição, Ilan 
Goldfajn, já havia sinalizado em entrevistas que o corte na Selic iria acelerar 
para 1 pp, considerando a projeção de infl ação para o fi m deste ano, que deve 
fi car em 3,6%. Na reunião de fevereiro, o BC decidiu pelo corte de 0,75 pp, 
assim como na reunião anterior, no mês de janeiro. O grande pano de fundo 

para o corte mais agressivo do BC é a infl ação comportada. Economistas consultados pelo Boletim Focus do BC reduziram a 
previsão para o IPCA neste ano de 4,10% para 4,09%. O ajuste também afeta o cenário para o próximo ano e, após 36 semanas 
de previsões estáveis, a estimativa para infl ação de 2018 caiu de 4,50% para 4,46%. Com isso, o mercado espera infl ação abaixo 
de 4,50% nos dois anos. Até Michel Temer comemora essa tendência dos preços. Nota do Planalto afi rmou que “a reunião de 
junho do CMN avaliará a possibilidade de alteração do centro da meta de infl ação para 2019”. No governo, o corte mais forte 
pode amenizar parte da pressão sobre o BC. Além disso, a notícia de que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a chapa 
Dilma Rousseff e Michel Temer pode demorar colaborou para o ambiente pró-corte de juros.
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e a
Batalha pela vida

Têm crescido, em todos os quadrantes da Terra, os 
movimentos pela ecologia. No Brasil, em defesa das 
tartarugas existe o projeto Tamar. Para a preservação dos 
animais, o homem se tem esmerado. Naturalmente por 
descobrir que, destruindo a vida animal, está decretando 
problemas graves para sua própria existência sobre a Terra. 
O que causa estranheza é que esse mesmo homem decrete 
a morte do seu semelhante, nas suas nascentes. Estamos 
nos referindo aos movimentos pró-aborto, que falam da 
destruição de vidas humanas, como se não fossem coisa 
alguma. São vozes que se unem para exigir a morte dos 
que, no ventre materno, têm descobertas suas defi ciências 
na área física ou mental. Esquecem de olhar ao seu redor 
tais criaturas, pois um dos cérebros mais privilegiados da 
atualidade é um defi ciente físico que nada mais move senão 
a cabeça. Referimo-nos a Stephen Hawking. Outros falam, 
no entanto, do abortamento dito sentimental. É quando a 
mãe é vítima de violência e engravida. Fala-se em como ela 
poderá vir a amar o fruto daquele ato tão terrível. Diz-se que 
a visão do rebento sempre haverá de trazer à lembrança o 
ato agressivo por que ela passou. Contou-nos um amigo da 
área médica que foi procurado por uma jovem que passou 
por essa experiência traumática. Descobrira-se grávida e 
desejava o abortamento. Quis a Divindade que ela fosse ao 
consultório de um médico cristão, que lhe falou da bênção da 
vida, da sublimidade da maternidade. Após algumas horas 
de uma boa conversa, ela se foi. Meses depois, ele recebeu 
uma correspondência. Abrindo o envelope, encontrou uma 
foto de um bebê lindo, saudável. Atrás, em letra uniforme, 
bem desenhada, uma frase curta, mas extremamente 
signifi cativa: Obrigada por você ter contribuído para que esta 
foto pudesse existir. 

Quatro anos depois, o médico recebeu em seu consultório 
a mãe e a criança. Porque a foto do bebê estivesse sobre a 
sua mesa, em um belo porta-retratos, a mãe disse ao fi lho 
que era ele, quando bebê. O menino pegou a foto e olhou 
com atenção. Depois, se aproximou do médico e perguntou: 
Tio, me diga onde eu estou mais bonito? Ali, naquela foto ou 
aqui, ao vivo?

Em torno do aborto existe uma verdadeira indústria. 
Atualmente ela se encontra entre as maiores indústrias do 
mundo. A jornada de nove meses realizada pelo bebê no 
útero materno é uma experiência psicoterapêutica para o 
Espírito que deseja renascer. Por isso mesmo, a não ser nos 
casos em que a mãe corra risco de morte, a opção deve ser 
sempre pela vida. Proclamemos a vida. Lutemos pela vida.
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Dilma favoreceu doadora de campanha em construção de hidrelétrica
E não sabia de nada!

O patriarca da maior empreiteira do país, Emílio Odebrecht, 
revelou que a ex-presidente Dilma Rousseff era ‘responsável 
pelo favorecimento’ da empresa Tractebel-Suez em licitação 
para construção da Usina Hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. 
Os depoimentos do empreiteiro e do executivo Henrique Serrano 
do Prado Valladares, também ligado à Odebrecht, embasaram 
petição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao 
ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin. Janot 

solicitou o envio das delações à Justiça Federal do Paraná, 
que julga a Operação Lava Jato na primeira instância, sob 
tutela do juiz Sérgio Moro. De acordo com dados do Tribunal 
Superior Eleitoral, apurados pelo Estado, o comitê de campanha 
da ex-presidente recebeu R$ 1 milhão nas eleições de 2010 
e a candidatura pessoal de Dilma na campanha de 2014 foi 
destinatária de R$ 800 mil da Tractebel Energia Comercializadora 
Ltda.

Temer abençoou reunião que sacramentou propina para o PMDB
Em delação premiada, o ex-executivo da Odebrecht Rogério 

Araújo afi rmou que o presidente Michel Temer participou de 
uma reunião que “abençoou” o pagamento de propina da 
Odebrecht para o PMDB. A história foi revelada por Veja em 
dezembro do ano passado. O operador João Augusto Henriques 
e o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) pediram 4% de 
propina da construtora de um projeto da Diretoria Internacional 
da Petrobras, controlada pelo partido. No total, foram pagos 
40 milhões de dólares em propina. Os valores altos causaram 
espanto na Odebrecht, que exigiu a presença da cúpula 
do partido como garantia. A exigência foi aceita, e Cunha e 
Henriques marcaram um encontro com Rogério Araújo e o 

ex-diretor da construtora, Marcio Faria no dia 14 de julho de 
2010, em uma casa na Praça Panamericana, em São Paulo. 
De acordo com Araújo, chegando lá eles foram encaminhados 
para a sala de reunião e encontraram o então vice-presidente 
Michel Temer, então presidente do PMDB, sentado na cabeceira 
da mesa. Além de Temer e Cunha, participou da reunião o 
ex-ministro Henrique Eduardo Alves. De acordo com Araújo, a 
reunião foi comandada por Cunha, que em nenhum momento 
citou o pagamento de propina. Segundo ele, o ex-presidente da 
Câmara falou que estava acompanhando de perto a licitação do 
projeto PAC-SMS e que a Odebrecht estava bem posicionada. 
E que gostaria de contar com o apoio da empresa ao PMDB.

Ao menos quatro ex-presidentes da República estão na lista de Fachin 
Só o Sarney não está. O pior se safou!

Ao menos quatro ex-presidentes da República estão 
citados na lista do relator da Operação da Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, revelada na 
terça-feira, 11, pelo Estado. Apenas Fernando Collor de Melo 
é alvo de inquérito. Lula é alvo de pedido de investigação. Os 
demais estão apenas citados em delações cujos conteúdos 
foram remetidos à primeira instância. Com relação ao tucano 
Fernando Henrique Cardoso, Fachin determinou a remessa 
de autos para a primeira instância da Justiça Federal em São 
Paulo, onde reside o ex-presidente, sobre "vantagens indevidas 

não contabilizadas" às campanhas presidenciais de FHC, 
segundo revelou Emílio Odebrecht, pai de Marcelo. “Trata-se 
de petição instaurada com lastro nas declarações prestadas 
pelo colaborador Emílio Alves Odebrecht, o qual relata o 
pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, no 
âmbito da campanha eleitoral de Fernando Henrique Cardoso 
à Presidência da República, nos anos de 1993 e 1997”, narra 
Fachin. FHC foi eleito presidente pela primeira vez em 1994 e 
reeleito em 1998. Fachin declinou da competência sobre essa 
investigação porque o tucano não detém mais foro privilegiado.

Apelido ‘Amigo’ em planilha é Lula diz Marcelo Odebrecht a Moro
Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora, confi rmou 

na segunda-feira em depoimento ao juiz Sergio Moro que o 
apelido “Amigo” citado nas planilhas em que a  empreiteira registra 
doações a políticos é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
O depoimento é o primeiro dado pelo empresário na condição 
de delator a Moro, mas ele já havia confi rmado em dezembro 
do ano passado, ao falar à força-tarefa da Operação Lava Jato, 
que Lula havia recebido dinheiro da Odebrecht. Em setembro, a 
Polícia Federal também divulgou relatório de conclusão do seu 
inquérito que apontava que Lula era o “Amigo” que aparecia na 
lista – o apelido, às vezes, aparecia com variações como “Amigo 
do meu pai” e “Amigo de EO”, ambos em referência a Emilio 
Odebrecht, pai de Marcelo, que reassumiu a presidência da 
companhia após a prisão do fi lho. Segundo a PF, o ex-presidente 
teria recebido 8 milhões de reais de uma “conta-corrente” da 
propina, como classifi cou a corporação, pagos entre o fi m 
de 2012 e ao longo de 2013. Segundo o Jornal Nacional, da 

TV Globo, o valor citado nesta segunda-feira a Moro é de 13 
milhões de reais. Parte do valor teria sido usada para comprar 
um terreno para abrigar a sede do Instituto Lula. O ex-ministro 
Antonio Palocci, de acordo com Marcelo, seria o responsável 
pelos repasses do dinheiro. Ainda segundo o Jornal Nacional, 
no depoimento de hoje, Marcelo confi rmou que “Italiano” era o 
apelido de Palocci na planilha e que outro ministro dos governos 
petistas, Guido Mantega, era o “Pós-Itália”. No depoimento, 
Marcelo confi rmou tudo o que já havia dito à força-tarefa da 
Lava Jato e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), durante as 
audiências do processo que analisa a cassação da chapa 
formada por Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB). O 
depoimento de Marcelo deveria ter sido sigiloso, mas parte do 
conteúdo foi vazado para a internet ainda com o interrogatório 
em andamento, o que gerou reclamação de Moro. Na sala, 
havia 26 advogados, além do juiz e representantes da Polícia 
Federal, do Ministério Público e do Judiciário.

Lula pediu U$ 40 mi a Emílio Odebrecht
Emílio Odebrecht, dono da maior empreiteira do país, 

disse em depoimento à força-tarefa da Lava-Jato que pediu 
pessoalmente ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
o aumento de uma linha de crédito que fi nanciava obras em 
Angola. O pleito foi atendido e, como de costume, resultou na 

concessão de uma generosa contrapartida. Conforme revelado 
por VEJA, Marcelo Odebrecht contou ao juiz Sergio Moro que 
Lula pediu 40 milhões de dólares à Odebrecht em troca do 
atendimento dessa demanda.
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 Salário mínimo regional é reajustado em 7% 
no Paraná 

O governador Beto Richa assinou na quarta-feira, 12 de abril, 
decreto que reajusta em 7% o salário mínimo regional para 2017. 
O reajuste vale a partir de 1º de abril. As novas faixas salariais 
variam de R$ 1.223,30 a R$ 1.414,60. O valor foi ajustado 
conforme o percentual aplicado para o salário mínimo nacional, 
como determina a Lei 18.766 de maio de 2016, aprovada pela 
Assembleia Legislativa do Paraná. O mínimo regional é utilizado 
para regulamentar o salário de quatro categorias profi ssionais 
que não têm convenção nem acordo coletivo de trabalho, 
alcançando cerca de 1,5 milhão de trabalhadores. Elas estão 
defi nidas na Classifi cação Brasileira de Ocupações (CBO), 
que agrupa os trabalhadores de acordo com suas funções. 
“A medida demonstra o compromisso do Governo do Estado 
com a classe trabalhadora, com os segmentos que não estão 
sindicalizados e não têm sua garantia amparada por uma lei 
defi nitiva”, disse o secretário de Estado da Justiça, Trabalho 
e Direitos Humanos, Artagão Júnior. Uma das categorias é a 
de trabalhadores agropecuários, fl orestais e de pesca. O piso 
regional passa a ser de R$ 1.223,20. Para os trabalhadores de 
serviços administrativos e serviços; vendedores do comércio em 
lojas e mercados e trabalhadores de reparação e manutenção 
o piso salarial passa para R$ 1.269,40. O piso salarial dos 
trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 
passa para R$ 1.315,60. Já para os técnicos de nível médio 
o novo valor é de R$ 1.414,60. Conforme o decreto assinado 
pelo governador, a data base para reajuste do piso mínimo 
regional será antecipada em um mês a cada ano, fi xando-se 
em 1º de março para 2018, em 1º de fevereiro para 2019 e em 
1º de janeiro para 2020.

Odebrecht girou US$ 3,37 bi em propinas 
durante 9 anos

Um dos delatores da Odebrecht, executivo Hilberto 
Mascarenhas, que trabalhou na empreiteira por 40 anos, 
entregou à Operação Lava Jato, uma tabela com o valor 
total movimentado pelo Setor de Operação Estruturadas, 
o departamento de propina da empreiteira. O Estado de 
S.Paulo, informa que apenas entre 2006 e 2014, foram girados 
aproximadamente US$ 3,37 bilhões. Os anos de 2012 e 2013 
tiveram a maior movimentação de recursos ilícitos: US$ 730 
milhões. Em 2014, ano da defl agração da Lava Jato, o setor 
diminuiu os repasses, chegando a US$ 450 milhões. Em 2006, 
o executivo relatou, estava na tesouraria da Odebrecht S.A 
sem programa específi co, quando foi ‘intimado’ por Marcelo 
Odebrecht, que na época era o presidente da Construtora 
Norberto Odebrecht, para assumir a área de Operações 
Estruturadas, subordinada a ele. Ainda segundo o executivo, 
a área fazia duas formas de pagamentos, em espécie no Brasil 
e em depósito bancário em contas no exterior. Os repasses no 
país eram entregues em ‘pacotes/mala de dinheiro em locais 
predeterminados’. As transferências bancárias no exterior eram 
feitas a partir de offshores.

Renan e Jucá receberam R$ 5 milhões em troca de aprovação de MP
Esse é o riso sínico da desgraça do povo!

Segundo três delatores da Odebrecht que prestaram 
depoimento ao Ministério Público em troca de benefícios 
judiciais, a empreiteira pagou 5 milhões de reais em propina a 
Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, e Romero Jucá, 
líder do governo na Casa, em troca da aprovação da MP 
627/13. A medida provisória representava um duro embate 
entre o Palácio do Planalto e construtoras. O texto criava um 
novo sistema de tributação dos lucros obtidos por empresas 

multinacionais brasileiras a partir das suas controladas no 
exterior, mas a então presidente Dilma Rousseff vetou um 
trecho aprovado pelo Congresso em que as empreiteiras 
eram blindadas do aumento imediato da tributação de grandes 
obras no exterior. No departamento da propina, a transação 
envolvendo os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá 
recebeu o apelido de “exportação”, uma referência ao conteúdo 
da medida provisória.

Lula pediu à Odebrecht que contratasse empresa de sobrinho em Angola
Executivos da Odebrecht afi rmaram que o ex-presidente 

Lula intermediou negócio da construtora com empresa do 
sobrinho Taiguara Rodrigues, no âmbito de contratos em Angola, 
com fi nanciamento do BNDES; Lula já é réu em ação que o 
investiga por suposto tráfi co de infl uência no país africano em 
favor da construtora. O empresário Marcelo Bahia Odebrecht 
revelou em delação premiada à Lava Jato, que a construtora 
contratou, no âmbito de obras em Angola fi nanciadas pelo 
BNDES, a empresa do sobrinho de Lula, Taiguara Rodrigues, 
a pedido do ex-presidente. De acordo com o ex-presidente do 
grupo, o parente do petista criou a Exergia sem ter experiência 
na área de construção e somente para fazer uso da infl uência 
de Lula. O depoimento de Marcelo Odebrecht e dos executivos 
Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, Antônio Carlos 
Dahia Blando e Ernesto Sá Vieira Balardi embasou petição 
do Procurador Geral da República Rodrigo Janot ao ministro 
relator da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal 
pediu para que o caso fosse encaminhado à Justiça Federal e 
à procuradoria da República no Paraná. O ex-presidente Lula 
já é réu em processo, acusado de intermediar contratos para 
a empresa do sobrinho com a Odebrecht, em obras realizadas 
em Angola, com fi nanciamento do BNDES. Taiguara Rodrigues 
criou a empresa Exergia, em 2009, e chegou a receber R$ 20 

milhões, entre o ano de fundação da empresa e 2015. Além 
de ser acusado de intermediar os contratos para o sobrinho, 
Lula também foi denunciado por atuar junto ao BNDES para 
a liberação dos fi nanciamentos das obras em Angola. O caso 
está sob julgamento do juiz Vallisney de Souza Oliveira 10ª Vara 
da Justiça Federal, em Brasília. “Segundo o Ministério Público, 
os colaboradores relatam que o Grupo Odebrecht, entre os 
anos de 2011 a 2014, teria contratado a empresa Exergia, de 
propriedade Taiguara Rodrigues (sobrinho do ex-Presidente 
da República Luiz Inácio Lula da Silva), objetivando prestação 
de serviços em Angola. Esclarecem, nesse contexto, que a 
referida contratação constituiria atendimento a pedido formulado 
pelo próprio ex-Presidente, acrescentando que a empresa 
Exergia não detinha experiência no ramo de construção e seria 
constituída por Taiguara Rodrigues tão somente para fazer uso 
da infl uência do ex-Presidente da República.”, afi rma Fachin. 
Acolhendo pedido da Procuradoria Geral da República, o ministro 
relator da Operação Lava Jato no Supremo deferiu o pedido 
da PGR para encaminhar as delações à Seção Judiciária do 
Paraná e à Procuradoria da República do Paraná. “Observo 
que toda investigação deverá ser mantida em sigilo até 3 de 
maio de 2017”, determinou Fachin.

Lula pediu à Odebrecht que contratasse empresa de sobrinho em Angola
Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora, confi rmou 

na segunda-feira em depoimento ao juiz Sergio Moro que o 
apelido “Amigo” citado nas planilhas em que a  empreiteira registra 
doações a políticos é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
O depoimento é o primeiro dado pelo empresário na condição 
de delator a Moro, mas ele já havia confi rmado em dezembro 
do ano passado, ao falar à força-tarefa da Operação Lava Jato, 
que Lula havia recebido dinheiro da Odebrecht. Em setembro, a 
Polícia Federal também divulgou relatório de conclusão do seu 
inquérito que apontava que Lula era o “Amigo” que aparecia na 
lista – o apelido, às vezes, aparecia com variações como “Amigo 
do meu pai” e “Amigo de EO”, ambos em referência a Emilio 
Odebrecht, pai de Marcelo, que reassumiu a presidência da 
companhia após a prisão do fi lho. Segundo a PF, o ex-presidente 
teria recebido 8 milhões de reais de uma “conta-corrente” da 
propina, como classifi cou a corporação, pagos entre o fi m 
de 2012 e ao longo de 2013. Segundo o Jornal Nacional, da 

TV Globo, o valor citado nesta segunda-feira a Moro é de 13 
milhões de reais. Parte do valor teria sido usada para comprar 
um terreno para abrigar a sede do Instituto Lula. O ex-ministro 
Antonio Palocci, de acordo com Marcelo, seria o responsável 
pelos repasses do dinheiro. Ainda segundo o Jornal Nacional, 
no depoimento de hoje, Marcelo confi rmou que “Italiano” era o 
apelido de Palocci na planilha e que outro ministro dos governos 
petistas, Guido Mantega, era o “Pós-Itália”. No depoimento, 
Marcelo confi rmou tudo o que já havia dito à força-tarefa da 
Lava Jato e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), durante as 
audiências do processo que analisa a cassação da chapa 
formada por Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB). O 
depoimento de Marcelo deveria ter sido sigiloso, mas parte do 
conteúdo foi vazado para a internet ainda com o interrogatório 
em andamento, o que gerou reclamação de Moro. Na sala, 
havia 26 advogados, além do juiz e representantes da Polícia 
Federal, do Ministério Público e do Judiciário.
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Salário mínimo previsto para o ano que vem será 
de R$ 979,00

O governo propôs salário mínimo de R$ 979 para o próximo ano. O valor 
consta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, apresentado 
na sexta-feira (7) pelos ministros do Planejamento, Dyogo Oliveira e da Fazenda, 
Henrique Meirelles. Atualmente, o salário mínimo é R$ 937. De acordo com 
Oliveira, a equipe econômica seguiu a regra atual, que determina a correção 
do mínimo pela infl ação do ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e dos serviços produzidos no país) de dois anos anteriores. Como em 2016 
houve contração de 3,6% do PIB, o salário mínimo será corrigido exclusivamente 
pela variação do IPCA de 2017. Para chegar a esti mati va, o governo considerou 
a esti mati va de 4,48% para o IPCA que consta do boleti m Focus, pesquisa com 
mais de 100 insti tuições fi nanceiras divulgada toda semana pelo Banco Central.

Executi vo da Odebrecht revela mesada a irmão de Lula
Um dos executi vos da Odebrecht mais próximos de Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandrino 

Alencar disse aos procuradores da Lava-Jato que a empreiteira passou a fazer pagamentos 
a Frei Chico, irmão do ex-presidente, por indicação do próprio Lula. Segundo Alexandrino 
Alencar, antes de Lula chegar ao poder Frei Chico recebia para fazer a interlocução da 
Odebrecht com sindicatos. Depois que o peti sta assumiu o Planalto, para não criar embaraços 
para a empreiteira nem expor a relação, a Odebrecht passou a pagar “mesadas” a Frei 
Chico, sem que ele prestasse qualquer serviço para a empreiteira. O irmão de Lula era 
tratado nas planilhas da propina da Odebrecht pelo codinome “Metralha”. Alexandrino 
Alencar diz que os pagamentos ao irmão do ex-presidente eram autorizados por Emílio 
Odebrecht, dono da companhia. Outro funcionário da empresa, Hilberto Mascarenhas, 
um dos responsáveis pela distribuição de propinas, confi rmou o relato de Alencar e deu 
outros detalhes.
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1) Casa Alvenaria, dois quartos,  Av 
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais  
2) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 
mensais  
3) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 400,00 
mensais 
4) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 450,00 
mensais (duas casas disponíveis)  
5) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 500,00 mensais 
6) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (cinco casas 
disponíveis) 
7) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua 
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais  
8) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Candido Bastiani, R$ 600,00 
mensais  
9) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Madre Joana Angélica 39 Jd 
Adram, R$ 390,00 mensais 
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Deodoro Antunes Ribeiro, 584 
Centro, R$ 800,00 mensais 
11) Sala comercial, Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira, 167 Centro, 
R$ 1.500,00 mensais 
12) Sobrado dois quartos, Rua 
Ismael Pinto Siqueira 875, R$ 
660,00 mensais   
13) Sobrado dois quartos, Rua Iani 
de Oliveira Munhoz 626, R$ 670,00 
mensais.   
14) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 1.000,00 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 2.100m² Rua José 
Israel Neca, R$ 130.000,00 
4. Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
5. Terreno 310m² Residencial 
Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00  
6. Dois terrenos com área de 
600,00m² cada, com duas casas 
residenciais e barracão, situada a 
Av Brasil 1142, R$ 850.000,00  
7. Casa Alvenaria, Rua Alberto 
Bartels 204, centro R$ 200.000,00 
8. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00 
9. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00 
10. Casa Alvenaria, terreno 450m² 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1426 
centro, R$ 490.000,00 
11. Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00 
12. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00   
13. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
14. Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 
Centro R$ 560.000,00 
15. Casa Alvenaria 98,00m²  
terreno 600,00m², Rua São Paulo, 
R$ 250.000,00 

LOCAÇÃO

15. 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 
(43) 99659-2121

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 12x37 444m² Jardim Los Angeles, 

Rua 31 de Março. Consulte Valor. 

- Terreno 17x63 1071m² Centro, Rua Piauí. 

Asfalto. Consulte Valor.

-Terreno de 15,50X22 341m² Rua Rio 

Grande do Norte x Rua Paraíba. Valor 

R$110.000,00.

- 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. 

-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. 

Valor R$120.000,00. 

- Casa Alvenaria Residencial Vale Verde: 

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

R$110.000,00. 

- Casa Alvenaria Prox. Rodoviária: 113m² 

de construção(laje). Consulte Valor. 

- Casa Alvenaria Res. Gralha Azul: Terreno 

150m². Financia-se Valor: R$100.000,00.

- Casa Alvenaria Conj. Vale Verde: Valor 

R$150.000,00. 

- Casa Alvenaria Jd. Pedro Gonçalves da 

Luz Rua 05: Valor R$120.000,00. 

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal. 

- Casa Alvenaria Resid. Cassarotti: Minha 

Casa Minha Vida. Valor R$105.000,00.  

Imóveis em vários bairros da cidade, 

fi nanciados pela Caixa Econômica Federal. 

- Casa Alvenaria: Construção nova de Laje 

ou forro PVC.  

- Casa Alvenaria (centro): 03 quartos. Valor 

R$215.000,00. 

-Casa Alvenaria – Res. Gralha Azul: 02 

quartos. Valor R$590,00 mensal. 

-Sobrado Centro- 03 quartos(01 suíte). 

Valor R$1.240,00 mensal. 

-Sala Comercial – Centro: com wc e 

blindex. Em frente à Prefeitura. Valor 

R$937,00 mensal. 

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

TERRENOS BORRAZÓPOLIS


