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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 nº043/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal providencie a 

limpeza dos bueiros de Ribeirão Bonito e também coloque tampas nos mesmos, 
pois na situação que se encontram esta causando riscos para comunidade.
Requerimento nº044/2017 – Requer ao senhor prefeito municipal patrolar 

e cascalhar a estrada do senhor Zé Raul onde da acesso a fazenda Polizeli, 
pois esta de difi cil acesso.
Indicação nº010/2017 – Indica ao senhor prefeito municipal que reconstrua 

o banheiro da Praça Laurentino Senchenchen no distrito de Ribeirão Bonito. 
Pedido de Informação nº 010/2017 – Solicito Informação se tem algum 

pedido de academia da terceira idade para localidade de Flórida do Ivaí e 
bairro Postinho e qual a previsão para ser instalado.

filÉ
vende-se um terreno em faxinal

Ótima localizaÇÃo
em frente ao trevo principal de entrada para faxinal

6.000 metros quadrados

pega-se caminhonete no negÓcio

ligar nos fones: (43) – 99970-0739 ou 98461-4822

A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO ESTAREMOS ATENDENDO NA RUA SANTOS DUMOND, 
Nº: 630 - EM FRENTE A VALDAR . MUDAMOS PARA ATENDÊ-LOS MELHOR.

DISTRIBUIDORA

Beer ServBeer Serv
CHOPP FÁBRICA 1

DISK ENTREGA
43 9975-2780 - 3461-1431

Rua dos Dominicanos, 405-A - Faxinal - PR

* Distribuidora de bebidas em geral
* Atendimento em Festas & Eventos

*Aluguel de Mesa & Cadeiras
* Caixas Térmicas

AGORA EM 
FAXINAL!
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LINGUA DE FOGO
De um cidadão revoltado com o roubo do banco em 

Rosário - Tiros, cidadãos acuados, cidades aterrorizadas 
e morte na região. Até quando isso vai continuar? Será 
que nossas autoridades são tão incompetentes ou não 
querem realmente resolver o problema da segurança? 
Até quando fi caremos a mercê desses bandidos? Até 
matarem mais pessoas? Com a palavra... 

Tem gente que já fi cou preso no cadeado, mas um 
bambi no porta malas. Essa é nova!  É roça com cachaça!

A coisa começou a fi car boa na Terra do Boi, 
funcionário publico já sai na quarta pra pescar e disse 
que só vai voltar no mês que vem. Vai ver trabalha no 
departamento da pesca!

Tem funcionário público por ai que fi ca de atestado 
por vários dias e exige receber horas extras. Quer 
propina! Já temos profi ssionais nessa área da propina, a 
deputaiada, estadual e federal, senadores, governadores, 
presidentes, empresários. Mas é isso mesmo, começa 
aqui, nas prefeituras. Tamo de olho!

Na Chácara do Tio, teve tranca, Tio x Padrinho e o 
Tio ganhou. Padrinho vamo pagar o açúcar pro Tio! É 
doce!

Playboi dá Terra do Boi foi pagar de papamayck 
na Terra do Tumati e acabou pagando foi muito carão. 
Rapaz, não adianta tentar ser o que não é, não vale a 
pena! É roça!

Na Terra do Café, cumadinha do comércio não pode 
ouvir um som auto que vai ao delírio. Será que o valeti 
não ta dando no couro? É a velha, nova cornitude!

Dimaior, Dimenor e Pingaiada, só tão no botoxpinga. 
Tão com a cara inchada, mas lizinhas. Formol! 

Cumadis da Terra da Madeira, preocupadas com a 
Língua, querem saber quem é a morena da coisa grande, 
até houve comparações. Quem será a verdadeira? Têm 
muitas na disputa!

Segundo fontes fi dedignas - Bagual ta sarado, não 
vai mais precisar do Samu. Sem peroba!

Butequeiro sonha com taxista falecido e que tava 
dirigindo o taxi. Será que era uma corrida pro além? Será 
um chamado? Te cuida Coriolano!

Patrãozinho da Terra do Boi, vinha a cada 15 dias 
passear em casa, agora que a teta secou, já faz 40 dias 
que não aparece. Volta Coriolano!

Cumadis da Terra da Madeira, preocupadas com a 
Língua, querem saber quem é a morena da coisa grande, 
até houve comparações. Quem será a verdadeira? Têm 
muitas na disputa!

 A coisa ta tão feia na Terra do Café que o povo não 
paga mais as contas, mas vão fazer compras na Terra do 
Tumati. Vamo pagar os pisantes! Olha a veiaquice!

Quem será a cumadi do comércio que foi abandonada 
pelo valeti. Será que foi na quarta, na quinta ou na sexta? 
Pode ser na semana? 

Cheinho da Terra do Boi fi cou a quaresma inteira sem 
beber e sem... Agora ta duro de agüentar, ta bebendo, até 
querosene. Depois da seca vem ...

Miss do caixa vamos pagar o pizante antes que fi que 
famosa, como veiaca. Será a cumadre calote? 

Quando se representa uma classe trabalhadora 
ou entidade que defende os direitos de um grupo de 
trabalhadores, o foco é os direitos dos seus membros, 
e não dar pitaco naquilo que não lhe diz respeito por 
ser leigo no assunto, pra isso temos os vereadores, TC, 
conselhos, MP e etc. Mesmo que não funcionem. Tenho 
dó dos fi liados, estão pagando viagens desnecessárias 
e politicagem, alem disso, tem o descumprimento de 
horário de trabalho. Está na vida que pediu a Deus. Fazer 
nada! Dinheiro do trouxa é festa de malandro! Lava Jato 
com café!

  PARA REFLETIR

"O mais importante da vida não é a situação em que 

estamos, mas a direção para a qual nos movemos."

Autor desconhecido

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com

Os artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, não 
refl etindo, necessariamente, a opinião do Jornal.

                                T.M.J PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA ME
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 24/04 a 30/04

Paulinho da Força negociou fi m de greve por 
propina da Odebrecht

Os executivos da Odebrecht Carlos Armando Guedes de 
Paschoal e Alexandrino de Salles Ramos de Alencar apontam em 
depoimento à Lava Jato o repasse não contabilizado de R$ 200 
mil para o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho 
da Força, por apoio contra greves nas Usinas Hidrelétricas do 
Rio Madeira em 2012. Com o pretexto de contribuição para 
campanha, Paulinho da Força, então deputado pelo PDT, teria 
recebido propina em espécie através do Setor de Operações 
Estruturadas da empreiteira, chefi ado por Hilberto Mascarenhas. 
À época, o deputado era conhecido pelo codinome de “Boa 
Vista”, alcunha que seria substituída mais tarde por “Forte”. 
Outro inquérito aberto a pedido do ministro do STF Edson Fachin 
aponta doações anuais de R$ 100 mil da Odebrecht para a 
realização de eventos da Força Sindical em comemoração ao Dia 
do Trabalho. Paulinho da Força aparece também como alvo de 
investigação no recebimento de R$ 1 milhão em propina feito em 
duas parcelas, pelo setor de Operações Estruturadas do Grupo, 
em 2014, quando já era deputado federal pelo Solidariedade. 
A menção ao parlamentar aparece nas delações de Fernando 
Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, ex-presidente da Odebrecht 
Ambiental, e Hilberto Mascarenhas. O líder da Força Sindical 
teria recebido o pagamento por apoio à Odebrecht em função 
da greve ocorrida na Embraport, em Santos, e da invasão à 
sede do grupo empresarial em 2013.

Odebrecht apresenta extratos de propina 
negociada com Temer

Caiu a máscara! 
A empreiteira Odebrecht entregou à força-tarefa da Operação 

Lava Jato extratos que comprovariam pagamento de propina 
negociada em uma reunião com o presidente Michel Temer 
em 2010. De acordo com informações, os valores superar os 
US$ 40 milhões citados anteriormente por delatores. Segundo 
depoimento dos ex-executivos, o encontro em que foi fi rmado o 
pagamento aconteceu no escritório do peemedebista em São 
Paulo. O dinheiro seria ligado a um contrato internacional da 
Petrobras, o PAC-SMS, relacionado a certifi cados de segurança, 
saúde e meio ambiente em nove países onde a estatal atua. O 
valor inicial era de US$ 825 milhões. Os repasses teriam sido 
realizados entre julho de 2010 e dezembro de 2011. Os extratos 
apresentados pela empreiteira chegam a US$ 54 milhões, mas 
a soma de planilhas anexadas atinge US$ 65 milhões. Parte 
do montante teria sido pago em espécie no Brasil, enquanto 
a maioria foi distribuída a contas de operadores no exterior. 
Segundo o ex-presidente da Odebrecht Engenharia Márcio 
Faria, no encontro com Temer não se falou em valores, "mas 
fi cou claro que se tratava de propina" relacionada ao contrato, 
e não contribuição de campanha. O presidente teria acertado 
5% de propina do contrato, correspondente a US$ 40 milhões. 
A assessoria de Michel Temer diz que o presidente "jamais 
tratou de valores com o senhor Márcio Faria" e que "a narrativa 
divulgada não corresponde aos fatos e está baseada em 
uma mentira absoluta". O peemedebista "contesta de forma 
categórica" o envolvimento de seu nome em negócios escusos 
e diz que nunca defendeu interesses particulares na Petrobras, 
nem apoiou pagamento de valores indevidos a terceiros.

Moro recebe medalha concedida pelo Exército
Com oito ministros investigados no rastro da Operação 

Lava Jato, o presidente Michel Temer participou na quarta-
feira (19) de solenidade com o juiz federal Sergio Moro em 
comemoração ao Dia do Exército. Na tribuna de honra, o 
peemedebista fez questão de cumprimentar o magistrado, mas 
eles não conversaram e não se sentaram próximos. O presidente 
foi embora do evento antes do magistrado, que se retirou na 
sequência. O juiz foi um dos agraciados com a medalha de Honra 
do Mérito Militar, entregue pelo Exército a pessoas que tenham 
prestado serviços relevantes à nação brasileira. A condecoração 
também foi concedida a militares, políticos, personalidades e 
juristas, como o apresentador Luciano Huck e os ministros do 
STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin e Luís Roberto 
Barroso. Os dois últimos não participaram do evento. Em 

discurso no evento, o comandante do Exército, general Eduardo 
Villas Bôas, afi rmou que o país passa por uma "aguda crise 
moral", expressa, segundo ele, "em incontáveis escândalos de 
corrupção", que "comprometem o futuro" do país. Ele ressaltou 
ainda que o momento de crise "embaça a percepção" do projeto 
de nação, que se dispersa "em lutas por interesses pessoais e 
corporativos sobrepostos aos interesses nacionais". Segundo 
ele, contudo, isso não pode "servir para disputas paralisantes" 
e a Constituição Federal deve ser respeitada, assim como "os 
valores da democracia". "O momento exige do povo e de suas 
lideranças a união de propósitos que nos catalise o esforço de 
regeneração, para restabelecer a esperança", disse. "Não há 
atalhos fora da Constituição Federal", acrescentou.

 Cadastro Único de 11 milhões de famílias será atualizado
Cerca de 11 milhões de famílias vão ser convocadas para 

atualização de dados do Cadastro Único do Governo Federal, 
porta de entrada para mais de 20 iniciativas, entre elas, o 
Programa Bolsa Família. Vão passar pela Revisão Cadastral 
as famílias que há mais de dois anos não atualizam os dados. 
Já aquelas que apresentaram diferença entre renda declarada 
ao Cadastro Único e o que consta em outras bases de dados 

do governo farão parte do processo de Averiguação Cadastral. 
Do total de convocados, cerca de 4,2 milhões de pessoas são 
benefi ciárias do Programa Bolsa Família, das quais 1,7 milhão 
passarão pela Revisão Cadastral e 2,5 milhões pelo processo 
de Averiguação. As famílias serão comunicadas sobre o prazo 
para atualizar as informações por meio de mensagem no extrato 
de pagamento.

Governo faz apelo aos empresários para que defendam reformas
Com que moral?

As cúpulas do governo e do Congresso fi zeram na sexta-feira 
(21) um apelo público ao meio empresarial para que o setor 
ajude na aprovação das reformas trabalhista e da Previdência, 
inclusive com presença na mídia em defesa dos temas. Em 
palestra ao setor no Fórum Empresarial, no Paraná, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu que os executivos 
usem sua "capacidade de mobilização" para que o texto possa 
ser aprovado na Casa ainda em maio. "A participação de cada 
um de vocês é muito mais importante do que vocês imaginam. 
Vocês têm canal de comunicação com a sociedade, têm 
experiência nisso", afi rmou. O ministro do Planejamento, Dyogo 

Oliveira, foi mais enfático e cobrou o setor pelo "acanhamento" 
no enfrentamento do tema. "O governo tomou um caminho 
corajoso e enfrenta questões importantes. Conclamamos a 
todos que cada um de nós assuma a liderança, e não só nas 
matérias importantes da área econômica." Ministro da Educação, 
Mendonça Filho também decidiu "fazer um chamamento para os 
empresários presentes". Líder do governo no Senado, Romero 
Jucá (PMDB-RR) também "conclamou, os setores brasileiros 
e o empresariado participem desse esforço, e deixem para a 
eleição do ano que vem a discussão sobre chancelar ou não 
a classe política.

João Santana afi rma que mentiu para tentar manter Dilma no cargo
Em depoimento ao juiz Sergio Moro, na Operação Lava 

Jato, o publicitário João Santana admitiu na terça-feira que 
mentiu em seu primeiro interrogatório, em fevereiro de 2016, 
porque estava “atordoado” com a sua prisão e porque tentava 
manter a então presidente Dilma Rousseff (PT) no cargo, mas 
ela foi afastada do cargo dois meses depois. Na ocasião, ele 
disse que os recursos que recebera no exterior se referiam, 
“exclusivamente”, a pagamentos de campanhas feitas em outros 
países. Agora ele mudou a versão. “Na época, estava ainda 
atordoado, um dia depois da prisão, e também preocupado 
com a própria estabilidade política e manutenção do cargo 
da presidente Dilma. Eu cometi o equívoco, eu menti para a 
Justiça sobre isso. Por isso, a primeira versão minha, que esses 
recursos eram todos de campanhas no exterior. Não estava 
mentindo de todo, porque boa parte dos recursos provinha 

disso”, disse Santana, que atuou em campanhas eleitorais em 
países da África e da America Latina. O marqueteiro também 
confi rmou que recebeu pagamentos não declarados (caixa dois) 
em contas no exterior pela dívida da campanha presidencial de 
Dilma, em 2010. Ele também relatou que foi renumerado por 
fora nas campanhas municipais dos também petistas, Fernando 
Haddad, Patrus Ananias, Marta Suplicy (hoje no PMDB) e 
Gleisi Hoffmann, em 2008. Os repasses teriam sido feitos pela 
empreiteira Odebrecht. Veja também: Esta foi a primeira vez 
que o ex-marqueteiro do PT prestou depoimento ao juiz titular 
da 13ª Vara Federal de Curitiba na condição de delator —  ele 
fechou acordo de colaboração premiada com Procuradoria-
Geral da República (PGR), que foi homologado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no último dia 4.

‘Sindicatos não querem perder a boquinha’, diz Rodrigo Maia
Essa é uma boa medida!

Ao defender a reforma trabalhista para a elite empresarial 
do País, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
fez fortes críticas aos sindicatos, que resistem às mudanças 
nas leis trabalhistas. Segundo ele, a resistência dos sindicatos 
acontece porque eles não querem perder “a boquinha”. “Os 
sindicatos não querem perder a boquinha, aquilo que ganham 

sem nenhum esforço, então, é legítimo que se mobilizem”, 
disse Maia durante a cerimônia do Prêmio Lide, no 16.º Fórum 
Empresarial, em Foz do Iguaçu (PR). A afi rmação do presidente 
da Câmara é feita no momento em que há forte tendência na 
Casa pela extinção do imposto sindical, que é a principal fonte 
de recursos dos sindicatos. 

Farmácia Nova
99985-1000
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
70 mil reais, foram recuperados no Pátio do Posto Trevo. O investigador 
Fernando Serpa e o delegado Antônio Sílvio Cardoso, estiveram no local 
para tomar as devidas providências. Em nota, a Polícia Civil informou 
que recebeu denúncia relatando que dois semirreboques estavam 
abandonados com carga de açúcar, que provavelmente seriam produtos 
ilícitos. Após identifi car o proprietário, foi feito contato telefônico com 
Luciano José dos Santos, morador de Cândido Mota, no Estado de São 
Paulo, o qual relatou que a carga era da empresa Camil Alimentos, cujo 
motorista assaltado foi Gilmar José de Paula. O cavalo mecânico era 
uma Scania T124 com placas AJO-6304 de cor vermelha da cidade de 
Cascavel. “As cargas da referida empresa tinham como destino a cidade 
de Contagem, em Minas Gerais, porém não chegou ao destino, porque 
foram desviadas. Uma delas foi apreendida em Ourinhos, São Paulo, 
sendo presos alguns integrantes da quadrilha. Mesmo com a localização 
dos semirreboques em Faxinal, ainda falta uma carga para ser localizada”, 
informou a Polícia Civil. 

Menor é suspeita de roubo
Uma equipe da PM foi solicitada via COPOM, informando que na Rua 

Bento Moraes, na Mercearia do Gordo, onde o solicitante relatou que estava 
na casa de sua mãe que é ao lado da mercearia e que quando voltava 
para seu comércio encontrou saindo do local uma menor conhecida, e 
que quando chegou ao caixa deu falta de aproximadamente R$ 30,00 em 
notas diversas. Informou ainda, que a menor estava trajando camiseta 
branca e shorts branco. Diante das informações, feito o patrulhamento a 
equipe logrou êxito em abordar a menor que estava juntamente de sua 
mãe. Indagado a mesma sobre o fato, ela negou e sendo que não havia 
nada com a mesma. Diante dos fatos foram conduzidos até a 53ª DRP 
de Faxinal a menor a mãe e o solicitante para as providências cabíveis.

Mulher leva tiro na cara em Faxinal
A ocorrência começou a ser registrada às 21:40 horas, de segunda-

feira, dia 17 de abril, quando houve uma solicitação para a Polícia Militar 
comparecer no Hospital Municipal. No local, uma mulher de nome Anelita 
de Souza Pasienski, de 38 anos, estava ferida com um tiro na face. Ela 
contou que chegava em sua residência, quando foi abordada por um 
indivíduo de cor morena, estatura mediana, trajando blusa preta, calça 
jeans azul e portando uma arma de fogo, que aparentava ser um revólver. 
Disse ainda que o autor a obrigou que entrasse no interior da residência, 
pediu a chave da caminhonete e em seguida teria dito que a mesma não 
dava valor em seu ex-marido, ordenando que se deitasse com o rosto 
para baixo, porém a vítima se recusou, pois percebeu que poderia ser 
baleada pelas costas. Então o atirador se aproximou e efetuou um disparo 
de arma de fogo atingindo superfi cialmente a face de Anelita. "Ele não 
queria roubar, porque eu disse a ele que poderia levar o que quisesse, 
mas ele entrou na casa e só não me matou porque eu entrei em luta 
corporal com o bandido", disse a mulher. O homem saiu da residência 
sem levar nenhum objeto, deixando a chave da caminhonete em cima do 
sofá, bem como outros pertences. O ex-marido de Anelita, Sérgio Drank 
Pasienski, disse que jamais teria interesse na morte da mulher e que 
inclusive conversou com ela após o ocorrido. "Ela é minha ex-mulher, 
mas tenho um fi lho com ela; jamais desejaria algum mal. Pode ser que 
alguém esteja querendo me incriminar, mas asseguro, nunca mandaria 
mantar alguém e muito menos a mãe do meu fi lho", disse Sérgio.  A 
Polícia Civil está investigando o caso. 

Furto na Rodoviária de Faxinal
Em Faxinal, a sala onde funciona o guichê da Viação Garcia, foi alvo 

de furto, no dia 21 de abril, de 2017, no período da noite. O funcionário 
de 59 anos da empresa e que deixou a sala da Viação Garcia, situada no 
terminal rodoviário, disse que saiu por volta das 20h do dia 20 de abril, 
quinta-feira, retornando às 07h30m do dia 21, feriado de Tiradentes, 
para trabalhar, e que na presente data deparou-se com o balcão de 
atendimentos afastado e a porta arrombada. Do estabelecimento foram 
levados R$ 80,00 reais, sendo R$ 60,00 em notas diversas e R$ 20,00 
em moedas. A Polícia fez os devidos levantamentos, mas não havia pistas 
dos elementos que promoveram o arrombamento. 

Diz que bebeu mas se recusou a fazer o teste do bafômetro 
Um jovem de nome Marcelo Feliz, foi detido em Faxinal, acusado 

de embriaguez ao volante e direção perigosa. Consta no boletim da PM, 
que o acusado teria confessado que bebeu, mas, em tom de deboche, 
recusou a fazer o teste do bafômetro, dizendo que havia bebido tanto, que 
se assoprasse o etilômetro, o estragaria. A ocorrência foi registrada às 22 
horas, de 19 de abril, na Avenida Brasil, Praça Teotônio Vilela. "A equipe 
policial fazia patrulhamento na Rua Yani de Oliveira Munhoz com a Rua 
Leônidas Buy, quando avistou um GM/Monza, cor Bordô, placas BIG-5393, 

Morador viaja e tem casa roubada
A equipe da PM foi solicitada via COPOM a comparecer na Rua 

Alagoas, onde no local uma mulher informou que sua residência havia 
sido furtada, relatou que havia saído de sua residência por volta das 
19h00min do dia 13 de abril e retornou por volta de 03h50min do dia 
17/04/17, constatou que a porta da cozinha havia sido arrombada e que 
teriam furtado de sua residência: uma TV de 50" na cor branca e prata da 
marca LG; um notebook Positivo preto; um aparelho de DVD da marca Sony 
na cor preta; um videogame da marca Sony modelo Playstation 2; uma 
secador de cabelo; uma roçadeira da marca STIHL; e aproximadamente 
R$ 700,00 em semi-jóias, dentre eles relógios pulseiras e colares. 
No local a vitima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis a ser 
tomado, e a equipe confeccionou a documentação necessária. Realizado 
patrulhamento nas imediações a fi m de localizar algo suspeito,porém sem 
êxito. Informações boletim.

Morador de Rosário do Ivaí vai a Júri depois de 20 anos 
O Tribunal do Júri da Comarca de Grandes Rios se reuniu no dia 20 

de abril de 2017, começando às 09 horas da manhã, para o julgamento do 
réu Marcos Aparecido Soares de Matos, um operário, atualmente com 42 
anos, residente em Curitiba, acusado de tentativa de homicídio. Apesar de 
quase 20 anos do crime, o caso não prescreveu, porque Marcos era foragido 
da justiça. Consta nos autos de inquérito, que no dia 25 de dezembro de 
1997, por volta das 20:30 horas, na localidade de Campineiro, Município 
de Rosário do Ivaí, o acusado estava montado em um cavalo, passando 
em frente a casa da vítima Marcio José Bordini, que é um agricultor. Ele 
teria chamado o cidadão para conversar. Segundo depoimento da vítima, 
logo começou uma discussão verbal e o indiciado sacou um revólver, que 
trazia consigo e defl agrou quatro disparos em direção ao morador. Os 
tiros foram efetuados de cima do cavalo, mas a cada disparo, Marcio se 
escondia atrás de uma árvore, evitando um desfecho trágico. Também 
consta nos autos que ambos eram inimigos por causa de uma rixa que 
envolvia a namorada de Marcos. Após a tentativa frustrada de homicídio, 
o réu saiu galopeando, tipo Velho Oeste Americano e evadiu-se do local. 
Foi decretada a sua prisão preventiva, mas somente depois de mais de 
15 anos, o procurado foi encontrado. O Julgamento foi presidido pela Dra 
Lívia Antunes Caetano e na acusação, representando o Ministério Público, 
Dr Roger. A defesa foi feita pelos advogados Edineudes e Katyucya, de 
Rosário do Ivaí. Ao longo do julgamento, foram ouvidas três testemunhas. 
O júri foi realizado com réplica e tréplica e muitos embates. Ao fi nal, a 
sentença proferida foi a condenação de dois anos, onde o acusado terá 
que se apresentar no fórum uma vez por mês, mas fi cará em liberdade. 

Armas na escola em Mauá da Serra
Os policiais, T. Moreira e Fernandes, que estavam de plantão em 

Mauá da Serra no dia 18 de abril, de 2017, receberam informações e 
denúncias, de que alguns alunos do Colégio João Plate, estavam levando 
objetos suspeitos para a instituição e que possivelmente carregavam 
em suas bolsas, armas brancas e até a possibilidade de arma de fogo. 
Ao chegar no local e diante do risco que tal atitude poderia provocar, a 
Direção permitiu que policiais entrassem na Escola no sentido de promover 
a segurança de todos, também foi acionado o Conselho Tutelar.  Para 
evitar um trauma maior, os policiais foram de sala em sala e orientaram 
os alunos, pedindo que se alguém tivesse alguma arma na mochila, que 
as entregasse. Imediatamente vários estudantes entregaram tijolos, 
pedras, garrafas com bebidas alcoólicas, facas e canivetes. Como havia 
a informação de possível porte de arma de fogo, as autoridades acharam 
por bem, orientar os alunos que deixassem suas bolsas abertas em cima 
das carteiras. Em seguida os policiais revistaram as bolsas dos meninos 
e conselheiras tutelares, revistaram as bolsas das meninas, respeitando 
as peculiaridades de cada um. Dentro de uma delas, foi localizado um 
objeto que era exibido como se fosse uma arma de fogo. Os pais dos 
alunos infratores foram chamados na Escola e todas as providências foram 
tomadas. As apreensões deixaram a comunidade escolar preocupada.

Arma encontrada com menores dentro de ônibus escolar 
Por volta das 22 horas, de, 18 de abril, a equipe de serviço da PM de 

Faxinal, recebeu informações que dentro de um ônibus escolar estaria 
um homem com uma arma de fogo. No interior do coletivo, foi encontrado 
um simulacro de revólver em poder de um menor de 16 anos. Ele disse 
que a referida arma era sua, porém o proprietário era outro menor de 16 
anos, que confi rmou o fato. Diante dos fatos, os dois adolescentes foram 
apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia para serem investigados

Carreta com carga de 70 mil é recuperada em Faxinal 
Na quarta-feira, dia 19 de abril, dois semirreboques de uma carreta, 

que estavam com 37 mil quilos de açúcar, valor estimado da carga em 

efetuando um “cavalinho de pau”. O carro foi abordado na Avenida Brasil 
e constatou-se que o condutor encontrava-se embriagado. Oferecido o 
teste de etilômetro, porém ele se negou a fazê-lo. O mesmo ainda alegou 
ter bebido bastante Vermute e que ainda, segundo ele, bebeu muito e se 
assoprasse iria estragar o aparelho”, informou o Boletim.

Jovem foi baleado por presidiário que estava foragido 
A Polícia Militar de Faxinal, foi acionada, via celular da viatura, para 

atender uma situação de lesão corporal e disparo de arma de fogo que 
atingiu o jovem Claudemir M. C, de 17 anos. Ele foi levado para o Hospital 
e apesar de uma bala alojada no antebraço, o mesmo foi liberado, pois 
não corria risco de perder a vida. O rapaz relatou, que a pessoa que o 
tentou matar era Marcelo de Almeida, um foragido da cadeia e que ele 
acredita que o motivo é porque seu pai já havia sido assassinado por José 
Roberto Ferreira de Souza, vulgo Japonês, por desavenças anteriores, 
inclusive o acusado encontra-se preso na cadeia de Faxinal e é amigo 
de Marcelo. Durante as diligências, a família da vítima, moradores da 
Vila Nova, pediram escolta da equipe de policiais, com a fi nalidade de 
sair do bairro. Todas as informações foram repassadas para a Polícia 
Civil, que está investigando o caso. 

Ladrões furtam animal da raça em Rosário do Ivaí
Segundo informações, foi furtado um touro da raça Tabapuã, animal 

que pertence ao senhor José de Souza Nascimento, morador do Distrito 
de Campineiro do Sul. O produtor rural disse que fez um fi nanciamento 
junto a Cooperativa Cresol para adquirir o animal, o qual foi furtado do 
pasto. O touro, de alto valor, tem a marca D. R. Caso alguém tenha 
informações, avise a Polícia. 

Quadrilha do Fuzil com cordão humano em Rosário do Ivaí 
Ação da "Quadrilha do Fuzil", que voltou a agir na região Vale do 

Ivaí, terminou de forma trágica na cidade de Rosário do Ivaí por causa 
da mulher de mulher. Outro detalhe é que, segundo o PM Cavalheiro, o 
Polo Sedan, cor prata, 1.6, ano 2007 com placas clonada, ATK-0130, de 
Curitiba, usado pelo bando, foi localizado na região da Água da Canoa, a 
cerca de 15 quilômetros da cidade. O chassi indicou que ele foi roubado 
em Assai-PR. Um Vectra branco e uma caminhonete também foram 
supostamente usados na fuga, mas estes não foram localizados. Cinco 
elementos fortemente armados chegaram, após às 14 horas, de terça-
feira, dia 18 de abril, na agência do Bradesco e invadiram o local. Eles 
não se intimidaram com o novo armamento da Polícia Militar, que agora 
está equipada com Fuzil e ainda tiveram mais tranquilidade porque a 
única equipe de plantão estava em Grandes Rios, sede de Comarca, 
fazendo a entrega de um jovem detido com droga. A professora, Ana 
Alice Bernardos Pinheiro, de 69 anos, mãe do subgerente do Bradesco, 
Rodrigo Pinheiro, morreu vítima de infarto. Segundo o Hospital Santa 
Casa, ela chegou com vida, mas pouco depois entrou em óbito. Ela não 
estava na agência, mas supostamente teria fi cado nervosa ao saber que 
o fi lho era mantido refém. Um morador disse que a casa da professora 
fi cava nas proximidades do local do crime, de onde ela conseguia ouvir 
os disparos. A Polícia Civil vai apurar a ligação da morte com o roubo. A 
cidade está indignada com o ocorrido, que está acontecendo cada vez 
com mais freqüência e pede providencias.

Vândalos invadem casa e destroem mobílias
Os soldados, Fernando da Silva Locateli e Cherar foram acionados para 

atender ocorrência em um sítio localizado na região do Rio do Tigre, zona 
rural de Rio Branco do Ivaí, na divisa com Cândido de Abreu. Ao chegar 
ao local, no dia 20 de abril, quinta-feira, o morador de nome Eduardo, 69 
anos, agricultor, estava revoltado. Segundo ele, houve arrombamento, 
mas nada foi levado, o detalhe é que os invasores destruíram toda a 
mobília e eletrodomésticos, além de tentar atear fogo na residência. Foi 
confeccionado Boletim e encaminhado à Polícia Civil que vai investigar 
o caso. Já há suspeitas dos autores, mas não foram divulgados mais 
detalhes porque isso poderia prejudicar as investigações. 

Casa é completamente destruída pelo fogo
A equipe formada pelos agentes da Defesa Civil de Faxinal, Soares, 

Albert e Cleber, foi a Mauá da Serra para atender uma ocorrência de 
incêndio em Residência. Quem acionou a Polícia Militar, foram os soldados, 
T. Moreira e Fernandes. Segundo informações apuradas, durante o feriado 
da Páscoa, madrugada de sábado, dia 15 de abril, uma casa localizada 
no "Conjunto 20 Casas", próximo ao Posto de Saúde Central, pegou fogo 
queimando completamente com todos os móveis. A residência pertencia 
a Carlos da Silva Ferreira, o qual estava dormindo na casa de sua mãe. 
Há informações que testemunhas perceberam dois elementos jogando 
produtos infl amáveis no local e ateando fogo, por tanto, o incêndio pode 
ser criminoso. O caso está sendo investigado.
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A Secretaria Estadual da Saúde deu início a campanha  
nos 399 municípios do Estado, e vai até 19 de maio. “Os 
paranaenses terão mais de um mês para buscar uma unidade 
de saúde e se imunizar contra a Infl uenza. Nosso público alvo 
passa de 3 milhões de pessoas e a meta é vacinar, no mínimo, 
90% delas”, disse o secretário de Estado da Saúde, Michele 
Caputo Neto.  A mobilização nacional, também conhecida como 
Dia D, vai acontecer em 6 de maio. Nesta data, as unidades 
de saúde fi carão abertas durante todo o dia para vacinar a 
população que pertence aos grupos da campanha.  “A vacina 
tem o objetivo de proteger principalmente pessoas que têm 
maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Deste 
modo, podemos reduzir também o número de mortes por 
gripe”, explica a chefe do Centro estadual de Epidemiologia, 
Júlia Cordellini. O público-alvo inclui pessoas com 60 anos ou 
mais, crianças de seis meses a quatro anos de idade, gestantes, 
puérperas (até 45 dias após o parto), profi ssionais de saúde, 
indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada 
de liberdade, funcionários do sistema prisional e outros. Para 
2017, o Ministério da Saúde também incluiu para a vacinação 
os professores do ensino regular e superior de escolas públicas 
e privadas. No Paraná, esse público é estimado em 144 mil 
profi ssionais, totalizando 3,1 milhões de pessoas para receber 
a vacina no Estado em 2017. 

A vacinação contra a Gripe vai até 19 de 
maio no Paraná 

Em interrogatório na quinta-feira (20), Antônio Palocci, 
ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antônio Palocci 
(governos Lula e Dilma/Fazenda e Casa Civil), fez uma "oferta" 
ao juiz federal Sérgio Moro: entregar informações "que vão ser 
certamente do interesse da Lava Jato".  Ao fi m do depoimento, 
ele disse que "todos os nomes e situações" que optou por não 
falar até aqui, por sensibilidade da informação, fi cam à disposição 
hoje e em outros momentos de Moro. "Estão a sua disposição 
o dia que o sr. quiser. Se o sr. estiver com a agenda muito 
ocupada, a pessoa que o sr. determinar, eu, imediatamente, 
apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações 
realizadas e coisas que vão ser, certamente, do interesse da 
Lava Jato", disse. Durante o depoimento, ele foi categórico: 
"todo mundo sabe que teve caixa 2 em todas as campanhas, 
não vou mentir", embora não tenha apontado para nenhuma 
corrida eleitoral em específi co. Ele comentou, contudo, que 
nunca pediu recurso para empresa enquanto ministro. "Nunca 
pedi recurso para sondas, nunca, jamais. Aliás, um dado a 
mais. A Sete Brasil é uma empresa privada, é propriedade de 
bancos. Não sei como um agente público poderia pedir apoio. 
Nunca pedi recursos fora do Brasil e nunca pedi ou operei caixa 
2, mas ouvi dizer que existia em todas as campanhas, isso é 
um fato”. comentou. 

Palocci diz a Moro que está disposto a 
revelar nomes 

Fechamento do caixão!

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen 
Lúcia, decidiu criar uma espécie de força-tarefa para reforçar a 
equipe do relator da operação Lava Jato no STF, Edson Fachin, 
menos de uma semana após terem sido tornado públicas as 
decisões dele de abertura de 76 inquéritos a partir de delações 
de executivos da Odebrecht. A decisão de Cármen Lúcia 
ocorre no dia em que ela se reuniu com Fachin para discutir 
providências em razão da nova leva de investigações no STF. 
A intenção da presidente do STF é criar um grupo para dar 
celeridade aos processos relacionados à operação Lava Jato. 
O número de inquéritos da Lava Jato relativos à operação subiu 
consideravelmente após as novas investigações decorrentes 
das delações da Odebrecht, de 37 para 113. Ainda não há 
maiores detalhes sobre o formato desse grupo criado pela 
presidente do STF.

STF cria força-tarefa para reforçar equipe de 
relator da Lava Jato

Em nota escrita do complexo penal onde está preso, em 
Curitiba, o ex-deputado Eduardo Cunha rebateu o teor de 
entrevista do presidente Michel Temer no sábado (15), à TV 
Bandeirantes. Na nota, Cunha questiona dois pontos principais: 
no primeiro, sustenta que o encontro de 2010 -em que delatores 
da Odebrecht dizem ter negociado propina para o PMDB 
em reunião de que ele e Temer participaram- foi "agendado 
diretamente com" o presidente. No segundo, afi rma que a 
decisão de abrir o processo de impeachment de Dilma Rousseff, 
em dezembro de 2015, foi discutida com o então vice dois dias 
antes de ofi cializada.Temer confi rma a existência da reunião, 
realizada em seu escritório político em São Paulo, mas nega 
que nela tenham sido discutidos valores ou acertos escusos. 
Também negou, em entrevista à Band, no sábado, ter sido ele 
o responsável por agendar a reunião.

Cunha diz que reunião com Odebrecht foi 
agendada com Temer
A cara do Brasil, Suja!

O Paraná também vem registrando casos de adolescentes 
feridos por causa de um jogo que vem ganhando popularidade 
na internet pelo mundo todo. Denominado como o "Desafi o da 
Baleia Azul", ele foi criado na Rússia, mas já é praticado em 
grande parte da Europa. No Brasil, há vários relatos, inclusive 
em Curitiba, o prefeito Rafael Greca, gravou um vídeo para 
fazer orientações aos pais para que tomem os devidos cuidados. 
Uma matéria divulgada pelo Site Tribuna do Paraná, diz que 
na madrugada de 18 de abril, a rede municipal de saúde, 
da Capital, registrou sete casos de tentativas de suicídio 
entre adolescentes de 13 a 17 anos, que foram atendidos e 
encaminhados para acompanhamento em Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps). Em todos os casos, havia sinais de 
automutilação e ingestão de medicamentos. Ainda não havia 
confi rmação se os casos têm relação com o jogo. A Prefeitura 
solicitou investigação à Polícia Federal. Além disso, serão 
desenvolvidas atividades de prevenção ao suicídio nas escolas 
com estudantes adolescentes, faixa etária alvo do jogo. A ação 
envolve as secretarias, municipal e estadual de Educação. A 
“brincadeira” inclui tarefas como pular do alto de um prédio 
e desenhar uma baleia no braço com uma faca ou gilete. Ao 
todo são 50 desafi os, sendo que o último é tirar a própria vida. 
Os desafi os são lançados em grupos de Facebook, às 4h20 
e os realizadores enviam fotos e vídeos para mostrar que a 
missão foi cumprida. No Brasil, alguns destes grupos já foram 
criados e descobertos.

 O jogo satânico denominado Desafi o da 
Baleia Azul

Quem tem fi lho nessa faixa de idade (13 a 17 
anos) tem que tomar cuidados, pois existem 
ameaças aos familiares, o que potencializa o 

jogo macabro

O ex-presidente da OAS José Aldemario Pinheiro, o Léo 
Pinheiro, afi rmou na quinta-feira ao juiz Sergio Moro que o tríplex 
164 do edifício Solaris, no Guarujá, litoral de São Paulo, pertencia 
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O apartamento era 
do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar 
os empreendimentos da Bancoop (cooperativa habitacional dos 
bancários). Já foi me dito que era do presidente Lula e de sua 
família. Que eu não comercializasse”, afi rmou o empreiteiro 
após ser perguntado pelo advogado do petista, Cristiano 
Zanin Martins, se ele entendia que a OAS havia repassado a 
propriedade ao ex-presidente. No depoimento, que foi dividido 
em seis vídeos, o empreiteiro ainda afi rmou que o dinheiro gasto 
para bancar as reformas no tríplex provinha de propinas de 
contratos da Petrobras.” A OAS não teve prejuízo na reforma 
porque foi paga através da Rnest (refi naria Abreu e Lima, da 
Petrobras), do encontro de contas dela e de outras obras. 
Isso é muito claro”, afi rmou. Mais adiante, ele confi rmou que 
usou “valor de pagamento de propina” na obra. Desde que a 
informação veio à tona, a defesa de Lula nega que ele seja 
proprietário do apartamento, que foi reformado pela OAS.

Léo Pinheiro diz que tríplex era do Lula
A máscara está caindo!
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COLUNA SOCIAL

 Bruna Maria da Costa, de niver em 
Grandes Rios. Parabéns!! 

 Eloah Camile de niver em Mauá da Serra. 
Parabéns!! 

 Professora Leninha de níver em Mauá da 
Serra. Parabéns!! 

Edinan Batista de niver em Faxinal. 
Parabéns!!

FERRA BODE 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

Cas�i� Ap��x�nado�
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Cônsul do Japão lança obra do Espaço Judô na 
Aliança Cultural

O novo cônsul geral do Japão no Paraná, Hajime Kimura, 
visitou Londrina para manter contatos com lideranças da 
comunidade nikkei do Norte do Estado. Ele também parti cipou 
do lançamento da pedra fundamental da construção de uma sala 
multi uso cultural e esporti vo na Aliança Cultural Brasil/Japão 
do Paraná. Inicialmente, o Espaço Judô JCA vai ser usado para 
incenti var a práti ca do esporte e formar atletas. A obra começa 
nos primeiros dias de maio, com previsão de entrega em 120 dias. 
O presidente do conselho deliberati vo da Aliança e coordenador 
do empreendimento, Ricardo Origassa, comenta que metade do 
investi mento de R$ 500 mil será custeado pelo Consulado do 
Japão. O deputado estadual Tercilio Turini parti cipou do evento 
e elogiou a iniciati va do Consulado do Japão e da Aliança. “É 
mais uma importante contribuição para Londrina e o Norte do 
Paraná. O esporte é essencial na formação de pessoas saudáveis”, 
afi rmou. Tercilio agradeceu a visita do cônsul Hajime Kimura a 
Londrina e destacou o trabalho diplomáti co do consulado, sempre 
buscando a integração e estreitamentos dos laços de amizade 
entre japoneses e brasileiros.

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.

STF manda apurar demora em ação contra Temer na Câmara
Cunha 2 a missão!

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou 
nesta quinta-feira, 20, que o Ministério Público Federal (MPF) apure a demora 
na instalação da Comissão do Impeachment do presidente Michel Temer na 
Câmara. O colegiado foi criado há mais de um ano, mas não tem o número 
sufi ciente de membros para funcionar. Os deputados que ainda não fi zeram 
as indicações poderão ser investigados por crime de desobediência e 
prevaricação. No mandado de segurança do advogado mineiro Mariel Marley 
Marra ao Supremo, acatado por Marco Aurélio, ele pede que o MPF noticie 
os parlamentares. Os líderes partidários que fazem parte da lista são: Baleia 
Rossi (PMDB), Arthur Lira (PP), Eros Biondini (PROS), Efraim Filho (DEM), 

Paraná é o primeiro do mundo na produtividade de soja
A produtividade média da soja no Paraná será a mais alta do mundo nesta safra

Com a produção de 3,6 toneladas por hectare, o Estado supera em 4% a 
média colhida nos Estados Unidos, maior produtor do planeta, que atingiu 3,5 
ton/hectare. O volume médio paranaense também é 11% superior à média 
brasileira, que alcança 3,2 ton/hectare. A estimativa é que o Paraná produza 
19 milhões de toneladas de soja na atual safra – uma alta de 13% sobre o 
volume registrado na colheita passada. Segundo dados do Departamento 
de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, 
o clima e a capacitação do agricultor contribuíram para a evolução da 
produção. O Deral também destaca que a safra de verão deve alcançar 

24,2 milhões de toneladas neste ano – 19% a mais do que no ano passado. Além da soja, entram nesta soma as lavouras de 
milho e de feijão. “Estes números confi rmam a efi ciência dos produtores rurais paranaenses, que ano a ano, buscam aprimorar 
o desenvolvimento tecnológico como forma de melhorar a produtividade e a rentabilidade das lavouras”, afi rma o secretário da 
Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. Marcelo Garrido, técnico do Deral, reforça que a capacidade técnica do agricultor 
e os serviços de assistência mantidos no Paraná garantem ao Estado o segundo posto na produção de grãos no Brasil. “Neste 
ano, o clima benefi ciou a produção”, disse ele. “Mas, junto com isso, sempre há investimento em tecnologia e no bom manejo 
das lavouras”, destaca. A estimativa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) é que o PIB do 
agronegócio paranaenses suba 1,5% neste ano, contra uma queda de 2,4% projetada para 2016 (os números ofi ciais ainda não 
estão disponíveis). “Quando maior a produção, mais dinheiro circula. Com isso a economia segue rodando”, comemora Garrido.

Cleber Verde (PRB), Aureo (Solidariedade), Professor Victório Galli (PSC), Marcos Montes (PSD), Aelton Freitas (PR), Ricardo 
Tripoli (PSDB), Tereza Cristina (PSB), Arnaldo Jordy (PPS) e Evandro Gussi (PV). A Comissão foi criada em 5 de maio do ano 
passado por ordem de Marco Aurélio. Apenas nove partidos indicaram 16 membros do órgão. A comissão deve ter 66 integrantes 
e, para funcionar, precisa de metade mais um. Marco Aurélio determina que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
seja notifi cado de sua decisão e receba uma cópia do documento. Se o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, identifi car 
a prática de crime pode pedir abertura de inquérito no STF. As penas para desobediência ou prevaricação podem resultar na 
perda de mandato. Procurada, a assessoria da Câmara informou que a presidência da Casa ainda não havia sido notifi cada.

Pesquisa CUT/Vox Populi mostra Lula como favorito
O ex-presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto. Marina e Bolsonaro 

empatam com 11% 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece como favorito para 

vencer as eleições presidenciais em todos os cenários de primeiro e segundo 
turnos na pesquisa CUT/Vox Populi, realizada entre os dias 6 e 10 de abril e 
divulgada nesta terça-feira, 18, pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
No cenário em que o candidato do PSDB à Presidência é o senador Aécio 
Neves (MG), Lula aparece com 44% das intenções de voto, contra 9% do 
tucano. Na pesquisa de dezembro do ano passado, Lula tinha 37% e Aécio, 
13%. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) subiu de 7% para 11% 
na mesma comparação. A líder do partido Rede Sustentabilidade, Marina 

Silva, se manteve com 10% e Ciro Gomes (PDT-CE) com os mesmos 4%. Com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB) na disputa, Lula venceria com 45% dos votos, contra 12% de Bolsonaro, 11% de Marina Silva, 6% de Alckmin e 4% de 
Ciro Gomes. Na pesquisa de dezembro, Lula tinha 38%; Alckmin, 10%; Bolsonaro, 7%; Marina Silva, 12%; e Ciro Gomes, 5%. A 
pesquisa colocou ainda o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), como candidato do PSDB. Ele teria 5% das intenções de 
voto, a mesma quantidade de Ciro Gomes. O ex-presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto. Marina e Bolsonaro 
empatam com 11%. Em dezembro, não houve um cenário com Doria no levantamento. Segundo turno - Nas simulações de um 
eventual segundo turno nas próximas eleições presidenciais, a pesquisa do Instituto Vox Populi mostra Lula vencendo de todos 
os adversários. A vitória com a maior vantagem para Lula seria se o concorrente fosse Doria: o petista venceria por 53% contra 
16% do prefeito. Enfrentando Alckmin, Lula teria 51% dos votos válidos contra 17% do tucano. Se o candidato fosse Aécio, o 
ex-presidente levaria 50% dos votos válidos e o senador teria 17%. Contra Marina, Lula venceria as eleições por 49% a 19%. A 
pesquisa não divulgou nenhuma simulação em que Lula não estaria no segundo turno.

A Anvisa liberou, na segunda-feira, 17, o registro 
dos medicamentos Blincyto (blinatumomabe) e Praxbind 
(idarucizumabe), utilizados em pacientes diagnosticados com 
câncer e para estancar sangramentos. Ambos os remédios 
são biológicos novos e ainda não existiam no País. O Blincyto 
foi aprovado para o tratamento de adultos com leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) de linhagem B, um tipo de câncer 
que ataca as células brancas do organismo, que fazem parte 
do sistema de defesa do organismo. Já o Praxbind tem como 
principal função interromper os efeitos anticoagulantes de 
outro produto chamado Pradaxa, que é utilizado em cirurgias. 
Dessa forma, o Praxbind evita que pacientes que utilizaram o 
anticoagulante Pradaxa tenham sangramentos que coloquem 
a vida em risco.

Anvisa libera medicamentos para tratamento 
de leucemia e hemorragias

O Blincyto (blinatumomabe) e o Praxbind 
(idarucizumabe) são medicamentos biológicos 

novos, que ainda não existiam no Brasil. O 
Blincyto é usado em pacientes com leucemia 
aguda e Praxbind é indicado em interromper 

efeitos anticoagulantes de outro produto.
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e a
Aceitação

Quando precisamos aceitar uma circunstância que 
não foi planejada, o primeiro impulso que temos é o de 
ser resistente à nova situação. É difícil aceitar as perdas 
materiais ou afetivas, a difi culdade fi nanceira, a doença, 
a humilhação, as traições. A nossa tendência natural é 
resistir e combater tudo o que nos contraria e que nos 
gera sofrimento. Agindo assim, estaremos prolongando a 
situação. Resistir nos mantém presos ao problema, muitas 
vezes perpetuando-o e tornando tudo mais complicado e 
pesado. Em outras ocasiões, nossa reação é a de negação 
do problema e, por vezes, nos entregamos a desequilíbrios 
emocionais como revolta, tristeza, culpa e indignação. Todas 
essas reações são destrutivas e desagregadoras. Quando 
não aceitamos, nos tornamos amargos e insatisfeitos. Esses 
padrões mentais e emocionais criam mais difi culdades e 
nos impedem de enxergar as soluções. Pode parecer que 
quando nos resignamos diante de uma situação difícil, 
estamos desistindo de lutar e sendo fracos. Mas não. Apenas 
signifi ca que entendemos que a existência terrestre tem uma 
fi nalidade e que a vida é regida pela lei de ação e reação; 
que a luta deve ser encarada com serenidade e fé. Na 
verdade, se tivermos a verdadeira intenção de enfrentar com 
equilíbrio e sensatez as grandes mudanças que a vida nos 
apresenta, devemos começar admitindo a nova situação.

A aceitação é um ato de força interior que 
desconhecemos. Ela vem acompanhada de sabedoria e 
humildade, e nos impulsiona para a luta. É detentora de 
um poder transformador que só quem já experimentou 
pode avaliar. Existem inúmeras situações na vida que não 
estão sob o nosso controle. Resta-nos então acatá-las. É 
fundamental entender que esse posicionamento não signifi ca 
desistir, mas sim manter-se lúcido e otimista no momento 
necessário. No instante em que aceitamos, apaga-se a 
ilusão de situações que foram criadas por nós mesmos e 
as soluções surgem naturalmente. Aceitar é exercitar a fé. É 
expandir a consciência para encontrar respostas, soluções e 
alívio. É manter uma atitude saudável diante da vida. É nos 
entregarmos confi antes ao que a vida tem a nos oferecer.

Estamos nesta vida pela misericórdia de Deus, que nos 
concedeu nova oportunidade de renascimento no corpo 
físico. Os sentimentos de amargura, desespero e revolta, 
que permeiam nossa existência, são frutos das próprias 
difi culdades em lidar com os problemas. Lembremos que 
todas as dores são transitórias. Quando elas nos alcançarem, 
as aceitemos com serenidade e resignação. Olhemos para 
elas como mecanismos da Lei Universal que o Pai utiliza 
para que possamos crescer em direção a Ele.

Busquemos, desse modo, as fontes profundas do amor 
a que se reporta Jesus que o viveu, e o amor nos dirá como 
nos devemos comportar perante a vida, no crescimento e 
avanço para Deus.

Redação Momento Espírita
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Propina elege Governador e prefeita no 
Rio Grande do Norte

O executivo Alexandre José Lopes Barradas disse em 
delação premiada que tratou do pagamento de caixa 2 em 
2010 diretamente com o deputado federal Fábio Faria (PSD-
RN), conhecido como “Garanhão” na planilha da empreiteira. 
Na época, Fábio Faria concorria a uma cadeira na Câmara dos 
Deputados, enquanto o pai, Robinson Faria (PSD), era o vice 
na chapa encabeçada por Rosalba Ciarlini (PP) na disputa pelo 
governo do Rio Grande do Norte. Hoje, Robinson é o governador 
do Estado e Rosalba, prefeita de Mossoró. “Ele (Fábio Faria) 
falou que precisava de R$ 100 mil pra campanha dele e R$ 350 
mil seriam repassados pra campanha majoritária, de Rosalba 
Ciarlini ao governo estadual, mas essa conversa foi só com 
ele. Não teve o pai dele nessa conversa”, disse Barradas 

em depoimento à Procuradoria-Geral da República (PGR). 
Indagado se o parlamentar perguntou de onde vinha o dinheiro, 
Barradas foi categórico: “A maneira de fazer (o repasse) foi logo 
colocada: ‘Agora eu não tenho condições de fazer forma ofi cial, 
eu tenho de fazer via caixa 2…’ Isso foi falado”. Rosalba foi 
eleita governadora do Rio Grande do Norte no primeiro turno 
das eleições com 52,46% dos votos válidos. Fábio Faria, por 
sua vez, garantiu uma cadeira na Câmara dos Deputados 
naquela eleição. Segundo o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, Barradas tinha a função de identifi car lideranças 
políticas que pudessem apoiar e criar um ambiente favorável 
aos projetos de parcerias público-privadas e privatizações no 
mercado de saneamento.

 Entidades buscam contornar cobrança do Funrural
O gabinete do deputado Sérgio Souza (PMDB-PR) informa 

que as principais entidades representativas do setor agropecuário 
nacional estão tomando todas as medidas cabíveis junto aos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para reverter a 
cobrança retroativa do Funrural, que tributará o produtor 
pessoa física em 2,1% incidente sobre a comercialização de 
sua produção. Desde o dia 30 de março, quando foi anunciado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o resultado do Recurso 
Extraordinário (RE 718874), o Conselho Jurídico do Instituto 
Pensar Agropecuária (IPA) e os membros da Frente Parlamentar 

da Agropecuária (FPA), da qual o deputado Sérgio Souza é 
membro, têm buscado sensibilizar magistrados, governo e 
congressistas sobre os efeitos da cobrança em toda a cadeia 
produtiva. Além de reduzir a renda do produtor, a tributação deve 
colocar milhares de agricultores na Dívida Ativa da União por 
inadimplência. Com isso, passam a ter problemas para acessar 
novo crédito para fi nanciamento de suas atividades. O episódio 
do Funrural aliado à operação Carne Fraca, que atingiu o setor 
de proteína animal, tornam estes desafi os ainda mais difíceis 
de serem superados pelo agronegócio.

Governadores receberam R$ 42 milhões em caixas dois
Seis governadores implicados nas delações da Odebrecht 

receberam na campanha vitoriosa ao governo, R$ 42,1 milhões 
em caixa dois, segundo delatores da empreiteira. No total, nas 
últimas duas campanhas, os 12 governadores citados teriam 
sido contemplados com R$ 50,7 milhões em contribuições 
ilegais. Em alguns casos, o caixa dois chega a quase metade 
dos valores declarados ofi cialmente à Justiça Eleitoral. O 
governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), lidera a lista 
dos maiores benefi ciários, tendo supostamente recebido R$ 
20,3 milhões da empreiteira, segundo o diretor de infraestrutura 
da Odebrecht Benedicto Júnior, o BJ. O valor corresponde a 
45% de tudo que o então candidato declarou ofi cialmente na 
campanha. Além dele, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), Marconi 
Perillo (PSDB-GO), Beto Richa (PSDB-PR), Raimundo Colombo 
(PSD-SC) e Marcelo Miranda (PMDB-TO) são acusados de 
supostamente terem recebido recursos não contabilizados em 
2014. Outros três governadores são suspeitos de terem recebido 
doações irregulares somente em 2010. Integram a lista Tião 
Viana (PT-AC), com doações de R$ 1,5 milhão; Robinson Faria 

(PSD-RN), então candidato a vice, com R$ 350 mil; e Flávio 
Dino (PCdoB-MA), com R$ 200 mil. O atual governador do 
Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), também teria solicitado 
R$ 1 milhão a candidatos apoiados por seu partido no Estado 
-pagos em caixa dois, segundo os delatores. Os 12 governadores 
citados tiveram abertura de inquérito autorizado pelo ministro 
do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin. Devido ao 
foro, parte dos processos foi remetida ao STJ (Superior Tribunal 
de Justiça). O caixa dois é a acusação mais frequente contra 
os atuais mandatários. Alguns são suspeitos de oferecerem 
contrapartidas em troca do apoio fi nanceiro, o que, para a PGR 
(Procuradoria-Geral da República), pode confi gurar crime de 
corrupção. Renan Filho (PMDB), governador de Alagoas e fi lho 
do senador Renan Calheiros (PMDB), teria recebido R$ 800 
mil em doações legais da Odebrecht, mas, em troca, seu pai 
teria atuado para passar no Senado uma lei que benefi ciaria a 
empresa. Já o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel 
(PT), é acusado de receber R$ 13,5 milhões quando era ministro 
do Desenvolvimento para defender os interesses da empreiteira.

Juiz dos EUA aprova multa de US$2,6 bi para Odebrecht 
Um juiz norte-americano condenou a Odebrecht a pagar 

2,6 bilhões de dólares em multas relacionadas ao escândalo 
gerado pela operação Lava Jato, assinando acordo entre a 
empresa e autoridades brasileiras, norte-americanas e suíças.  
O juiz distrital Raymond Dearie disse em uma audiência na corte 
federal do Brooklyn que 2,39 bilhões de dólares das multas 
serão destinados ao Brasil, 116 milhões à Suíça e cerca de 93 
milhões aos EUA. Representantes da Odebrecht no Brasil não 
comentaram o assunto de imediato. William Burck, advogado 
da Odebrecht nos EUA, se recusou a falar após a audiência. 
A Odebrecht, junto com a petroquímica Braskem, admitiu em 

dezembro responsabilidade em acusações de propina feitas nos 
Estados Unidos. Autoridades dos EUA na ocasião acusavam 
a Odebrecht de ter pago, cerca de 788 milhões de dólares em 
suborno a representantes governamentais em 12 países, a 
maior parte na América Latina, para obter contratos de obras. 
Algumas destas propinas circularam por bancos dos EUA, 
disseram os promotores. A condenação desta segunda-feira 
veio enquanto a Odebrecht tenta negociar acordos com outros 
países, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, 
Peru, República Dominicana, Venezuela, Panamá e Portugal.
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Delação aponta fraudes em quatro
obras em SP

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) costumava dizer que 
o túnel que Gilberto Kassab (PSD) planejava construir em 2009 
na Avenida Roberto Marinho, uma obra de R$ 2,3 bilhões, era 
"um shopping center da corrupção". "Shopping" no sentido de 
que havia ali de tudo, suspeita de superfaturamento, cartel, 
pagamentos antecipados e alteração no projeto para favorecer 
empreiteiras. A delação da Odebrecht aponta que em pelo 
menos um ponto Haddad tinha razão. A obra foi direcionada 
para a empreiteira, segundo o ex-diretor da Odebrecht Carlos 
Armando Paschoal, esse tipo de obra era uma especialidade 
da construtora. Outras grandes obras, sobre as quais havia 
suspeitas de corrupção, aparecem na delação da empreiteira, 
como a linha 2-verde do Metrô, o Rodoanel e a Arena Corinthians. 
Nas quatro obras, os pagamentos ilícitos da Odebrecht somam 
R$ 32 milhões. O maior deles, de R$ 17,9 milhões, foi pago 
na obra do Metrô. Na linha 2-verde do Metrô, um contrato de 
1991 foi usado para retomar a obra em 2006, contrariando a 
lei que determina que um contrato público vale por cinco anos. 
A Odebrecht diz que conseguiu reativar o negócio pagando R$ 
10 milhões ao então presidente do Metrô, Luiz Carlos Frayse 
David, e R$ 3 milhões para dois diretores da companhia, Sérgio 
Brasil e Décio Tambeli. A obra fi cou R$ 37,7 milhões mais cara 
na retomada. Um suposto representante dos conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado, Luiz Carlos Ferreira, levou R$ 
275 mil, segundo os delatores, para que o órgão não apontasse 
problemas. José Serra (PSDB) recebeu R$ 4,6 milhões nesse 
contrato, segundo o delator Fábio Gandolfo. No trecho sul do 
Rodoanel, Benedicto Júnior, ex-presidente da construtora, disse 
que houve divisão de obras entre 12 empreiteiras, o que pode 
caracterizar fraude à licitação e cartel. Então governador, Serra, 
recebeu R$ 14,2 milhões, dos quais R$ 3 milhões teriam sido 
pagos à campanha de Kassab à Prefeitura de São Paulo em 
2008. Serra e Kassab negam qualquer irregularidade. Houve 
propina no Rodoanel até quando o preço da obra foi reduzido, 
segundo a delação da Odebrecht.

Léo Pinheiro diz que discutiu destruição de 
provas com Lula
Pega na mentira...

Em depoimento ao juiz Sergio Moro na tarde de quinta-
feira, José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, ex-presidente 
da construtora OAS, revelou que foi orientado pessoalmente 
pelo ex-presidente Lula a destruir provas que pudessem 
incriminá-lo na Operação Lava-Jato. “Lula me orientou a destruir 
documentos durante a Lava-Jato”, disse Léo Pinheiro a Sergio 
Moro. Segundo Léo Pinheiro, a destruição de evidências foi 
discutida com Lula em um encontro sigiloso em maio de 2014, 
quando a Operação Lava-Jato ainda começava a vasculhar o 
propinoduto do petrolão. O empreiteiro também deu detalhes 
de dois casos emblemáticos que envolvem o ex-presidente 
Lula. As obras no sítio de Atibaia e os negócios envolvendo o 
tríplex do Guarujá, que Lula nega ser dele.

Compra de MPs continuou após Lava Jato
Em depoimentos ao Ministério Público, ex-executivos da 

Odebrecht afi rmaram que, de 2005 a 2015, a empresa pagou 
propina, fez contribuições ofi ciais ou doou por meio de caixa 
dois para tentar infl uenciar o destino de pelo menos 20 atos 
do Legislativo e do Executivo, em sua maioria a edição e a 
aprovação de medidas provisórias. Os últimos acertos relatados 
pela empresa ocorreram quando a Operação Lava Jato já 
estava em andamento, trata-se da medida provisória 677 de 
2015, que prorrogou contratos de energia de grandes indústrias 
no Nordeste. Claudio Melo Filho, ex-diretor da empresa, diz 
que contribuições para o governador de Alagoas, Renan Filho 
(PMDB), na campanha de 2014, eram, em parte, "contrapartida 
para o forte apoio [de seu pai, o senador Renan Calheiros] à 
renovação dos contratos de energia, que culminou na edição" 
do texto. Ele relata ter tido reunião na residência ofi cial da 
presidência do Senado durante o trâmite da medida provisória 
"para reforçar a importância do tema para a empresa". O exame 
dos depoimentos mostra que o trabalho do grupo se voltava 
principalmente para infl uenciar a elaboração de normas ligadas 
à tributação e à renegociação de dívidas com o governo. Os 

movimentos da companhia eram articulados por uma dobradinha: 
Marcelo Odebrecht mantinha interlocução com o Executivo, e 
Melo Filho, com o Congresso. Os principais contatos do grupo 
no período eram os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega 
e Antonio Palocci. Melo Filho tinha como seu maior interlocutor 
o senador Romero Jucá (PMDB-RR), a quem tratava como 
"resolvedor da República no Congresso". Ele diz ter pago, ao 
longo desse período, R$ 22 milhões ao peemedebista, que 
seriam divididos com Renan e com seu sucessor, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE). Em geral, os textos eram previamente 
discutidos por Odebrecht com integrantes do governo e, depois, 
Melo Filho atuava para ajustá-los e aprová-los no Congresso. 
"Você aprovava uma coisa no Ministério da Fazenda e aí ia pro 
Congresso. Quando o pessoal no Congresso percebia que tinha 
interesse das empresas por trás, você sempre tinha que assumir 
um compromisso", disse Odebrecht aos investigadores. Em pelo 
menos um dos depoimentos, ele usa a palavra "comprar" para 
descrever a ação da empreiteira em relação à aprovação das 
normas. A narrativa da medida provisória 613 de 2013 funciona 
como espécie de manual da atuação da Odebrecht.

Lista sigilosa de Fachin inclui Lula e Eduardo Cunha
 Luiz Inácio Lula da Silva e Eduardo Cunha, entre outros 

nomes do PT e do PMDB, integram as 25 petições feitas pela 
PGR que permanecem em segredo por decisão do ministro Edson 
Fachin, do STF. Segundo o Estadão, que conseguiu acesso aos 
documentos, os pedidos de investigação citam, além de Lula e 
Cunha, o ex-ministro Antonio Palocci, o senador Edison Lobão 
(PMDB) e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB), entre 

outros. Há relatos de pagamentos de vantagens indevidas em 
nove campanhas eleitorais, num total de R$ 17,43 milhões, de 
acordo com o jornal, além de outras irregularidades. Os casos 
correm em segredo porque o STF acredita que a divulgação 
pode atrapalhar o andamento das investigações. Lula é citado 
pela sua atuação nas operações da Odebrecht em Cuba, no 
Porto de Mariel, e em Angola, no contrato fi rmado com a Exergia.

STF deve discutir foro privilegiado em maio
 A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra 

Cármen Lúcia, deve pautar para a segunda quinzena de 
maio uma ação que restringe a regra do foro privilegiado de 
políticos. A medida poderia agilizar o andamento de processos 
da Lava Jato. A abertura de 76 novos inquéritos pela força-
tarefa deixa a Corte com falta da estrutura para conduzir os 
processos em grande quantidade, incomum para os padrões 
do tribunal. Segundo a jornalista Andréia Sadi disse à Globo 

News, a ministra já comunicou informalmente aos seus colegas 
do STF que o tema deve ser abordado na Corte. O ministro 
Luís Roberto Barroso liberou a pauta em fevereiro deste ano. 
O magistrado defende somente autoridades que cometerem 
crimes durante o mandato sejam julgados pelo Supremo. 
Atualmente, o foro especial vale para qualquer crime atribuído 
a autoridades, independentemente de quando foi cometido e 
do tipo de crime praticado.

Serra defende candidatura de Lula em 2018
No mesmo barco! Quem diria! 

O senador José Serra (PSDB-SP) defendeu uma eventual 
candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 
eleições presidenciais de 2018 durante jantar promovido pelo 
presidente do Senado, Eunício Oliveira, há alguns dias. De 
acordo com a coluna Radar On-Line, do site da revista Veja, o 
evento reuniu integrantes do PT, PSDB e PMDB. Os políticos 
defendiam abertamente a aprovação do projeto da lei sobre 

abuso de autoridade, que aumenta punições, a procuradores 
e juízes. O senador Jorge Viana (PT-AC) teria então dito que a 
implementação da lei não benefi cia Lula, que está prestes a ser 
preso. Foi então que o Serra defendeu o ex-presidente petista. 
"Não. Lula tem que ser candidato em 2018. Tem legitimidade", 
disse o tucano.
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Maioria dos inquéritos no STF vai apurar ‘achaque’
Dos 76 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal (STF) com base nas 

delações de executi vos e ex-executi vos da Odebrecht, 40 vão apurar se parte da elite 
políti ca nacional não apenas aceitou doação de campanha em troca de boas relações 
com a empreiteira, mas exigiu o pagamento de propinas para aprovar leis e garanti r 
contratos e a permanência da empresa em obras públicas. As iniciati vas, segundo 
os relatos, beiravam um achaque. A lista de cobrança de pagamentos indevidos nos 
inquéritos é variada. Em mais de um depoimento, por exemplo, delatores afi rmaram 
que o próprio agente público organizou o cartel e cobrou por isso. Ou seja, condicionou 
a parti cipação das empresas em licitação pública à combinação prévia dos valores. 
Um dos cinco inquéritos que investi gam o senador Aécio Neves (PSDB-MG) trata 
disso. Os colaboradores, com “declaração e prova documental”, afi rmaram que Aécio 
“teria organizado esquema para fraudar processos licitatórios, mediante organização 
de um cartel de empreiteiras na construção da Cidade Administrati va”. Combinação 
parecida é relatada na obra do Canal do Sertão, em Alagoas. Segundo a investi gação 
autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal 
Federal, houve um acordo de mercado a pedido do governo estadual, seguido de 
solicitação de pagamento de propina a diversos agentes públicos. O valor fi xado, 
diz o inquérito, foi de 2,25% do contrato. Entre os supostos benefi ciários estavam o 
então governador, Teotônio Vilela (PSDB), e o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), 
apontado como desti natário de R$ 500 mil em espécie. Em outro exemplo em que 
delatores sugerem ameaça a negócios vigentes, executi vos afi rmaram que, em 2007, 
quando assumiu o governo de São Paulo, José Serra (PSDB-SP) publicou decreto 
alterando contratos da obra do Rodoanel Sul. Após as mudanças, as empresas teriam 
sido procuradas por Paulo Vieira Souza, então diretor da Dersa, para pedir 0,75% do 
valor recebido, “sob pena de alterações contratuais prejudiciais”.

Prazo para envio do Imposto de Renda termina em 28 de abril
No próximo dia 28 de abril, termina o prazo para que os contribuintes enviem 

a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. Quem obteve rendimentos 
acima de R$ 28.559,70 ao longo do ano passado deve informar os ganhos ao Leão. 
A Receita alerta ainda que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos 
ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. 
Se depois de transmiti r o documento o contribuinte perceber que houve falhas no 
preenchimento, é necessário enviar à Receita uma declaração reti fi cadora. Até às 
17h da segunda-feira (17), os sistemas da Receita Federal receberam quase 12,4 
milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física. A expectati va é de 
que, até o fi m do prazo 28,3 milhões de pessoas entreguem a declaração. Neste 
ano, o programa Receitanet foi incorporado ao PGD IRPF 2017, ou seja, não é mais 
necessário instalar a ferramenta separadamente. 
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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, 
e sala comercial, Rua Deodoro 
Antunes Ribeiro, 584 Centro, R$ 
800,00 mensais 
11) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 359, 
centro R$ 600,00 mensais  
12) Sala comercial, Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira, 167 Centro, 
R$ 1.500,00 mensais 
13) Sobrado 3 quartos, Rua Ismael 
Pinto Siqueira 436, centro, 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 288m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
5. Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
6. Terreno 310m² Residencial 
Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00  
7. Terreno 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
8. Dois terrenos com área de 
600,00m² cada, com duas casas 
residenciais e barracão, situada a 
Av Brasil 1142, R$ 850.000,00  
9. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00 
10. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00 
11. Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 
150.000,00 
12. Casa Alvenaria, Rua 14 de 
dezembro 542, R$ 600.000,00 
13. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 
85.000,00   
14. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 
220.000,00 
15. Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 
Centro R$ 560.000,00 
16. Casa Alvenaria 98,00m²  
terreno 600,00m², Rua São Paulo, 
R$ 250.000,00

LOCAÇÃO 2. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 

3. Terreno 2.100m² Rua José 

4. Terreno 288m², Residencial 

5. Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
6. Terreno 310m² Residencial 

7. Terreno 300m², Residencial 

8. Dois terrenos com área de 
600,00m² cada, com duas casas 
residenciais e barracão, situada a 

9. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 

10. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 

11. Casa Alvenaria 127m², 
terreno 420,00m², Rua Presbítero 
Joaquim L. Melo 262, R$ 

12. Casa Alvenaria, Rua 14 de 

13. Casa Alvenaria 70m² terreno 
245m², Rua Vereador Ruths 
Terezio, 86, Vale Verde R$ 

14. Casa Alvenaria 162m² terreno 
294m², Rua Candido Bastiani, R$ 

15. Casa Alvenaria 206,00m² 
terreno 450,00m² e barracão 
75,00m² Rua São Paulo 1236, 

16. Casa Alvenaria 98,00m²  
terreno 600,00m², Rua São Paulo, 

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


