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- Fazemos exames toxicológicos para 
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VEREADOR FAGUINHO – GRANDES RIOS
Domingo foi o Dia das Mães, todos, comemoramos 
e agradecemos ás nossas mães. Mas todo dia é 
dia das mães, hoje e sempre, pois é a pessoa mais 
importante em nossas vidas. Não consigo ver de 
outra forma, e quero aqui desejar a todas as mães 
de Ribeirão Bonito, Grandes Rios, enfi m a todas as 
mães do mundo todo, sempre, muito amor, saúde e 
felicidades.    
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LINGUA DE FOGO
Quem será que o grupo que estava no cemitério 

da Terra da Uva?
De um cidadão informado - Tem um luluzinho que 

defendia que não pagasse os que não trabalhavam, 
agora quer que o patrão faça acerto. Muda de idéia 
como político que realmente é, e dos ruins. Ai começa 
o Brasil que deu errado. Quem será? Hoje o sol está 
brilhoso! 

Na Terra do Boi a coisa ta feia, ta mais parado do 
que água de poço, e o pior é que o boi não vai beber. 
Ninguém sabe quem é quem!

Dito por um fi losofo de buteco – A diferença entre 
a minha terapia e a dos outros, é que em vez de pagar 
por seção eu pago por ampolas geladas e quanto mais 
eu preciso de remédio mais eu bebo. Às vezes até 
esquecer. Mas nãoão esqueça da conta! 

Noossaa! Como a cumadi está dodotsa, o cumpadi 
não gostia, mas nóis gostia. Tamo ai cumadi!

Dito por um petiaiada – Cachorro hoje, faz 
manicuri, se veste na moda, faz terapia e etc. então. 
Pra que uma cumadinha que só fala na tua cabeça e 
te enche o saco? Quem vai mandar no mundo... Au 
auaauau!

Da passagem diz que o que fez mal foi o bolo. 
Então tá dito! Mas parece que  era recheado com 
conhaque e a pinga que bebeu não deu em nada.

Tem funcionário de entidade que ta fazendo 
caretas por trás da chefa e falando mal. Cuidado, que 
uma hora a casa cai, se não tchau faculdade.

Quem será o cara que largou o veículo 
empenhorado no cadeado. Ainda bem que deixou só 
o veiculo, na próxima... Hhuuuiiii!

Cumadi morena fala que o cornuto dela só ta na 
cerva, parou com a branquinha.  

Parece que funcionário está falando mal do patrão 
di novo. Pelo jeito acabou a gratifi cação. Mas dizem 
que nunca trabalhou mesmo! Reio! 

Apesar de um preso custar dez vezes mais do que 
um estudante, tem delegacia em que eles mandam. 
Eles matam, estupram, roubam, barbarizam, mas na 
hora de comer com o nosso dinheiro, exigem comida 
de primeira e até recusam peixe. Quem mima bandido, 
uma hora, alguém da família ou ele mesmo vai pagar. 
Isso é uma vergonha!

Dito na rodoviária, irmã não cuida do dela. Cuiide, 
se não os outros vão cuidar! 

Na Terra do Saquê, tem luluzinho que nunca falou 
mal de ninguém, nem da oposição, agora na onda do 
Maria vai com as outras, está falando mal de quem 
está trabalhando e é honesto. Será que vai a algum 
lugar? 

Frentista falou que a mangueira amarela é boa e 
que essa não vai molhar a jandira. Cuide bem dela!

De um cidadão que conhece – Tem uma 
administração na região que não tem projetos e perde 
verbas a todo momento. Será incompetência da 
equipe? Enquanto isso o povo é quem paga! 

Agora na Terra do Tumati tem o Dançarino, é só 
entrar no zap zap.

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 15/05 a 21/05

Não é programa eleitoral diz Moro a Lula
Durante as suas declarações fi nais, o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva aproveitou praticamente todo o tempo 
para falar sobre suas conquistas políticas e se colocar como 
vítima de ataques da imprensa e dos procuradores que o 
denunciaram por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do 
tríplex no Guarujá, em São Paulo. Em pelo menos três momentos 
diferentes, o juiz Sergio Moro, que conduzia a audiência, 
interrompeu o petista para afi rmar que aquele espaço não era 
destinado a palanque político. “Presidente, só para esclarecer: 
não sei quanto tempo vai durar o pronunciamento, mas não é 
para fazer um apanhado do que o senhor fez no seu governo, 
não é programa eleitoral”, disse Moro. O petista logo reagiu: 
“É porque eu estou sendo julgado pelo que eu fi z no governo, 
pela construção de um Power Point mentiroso, aquilo é ilação 
pura”. Mais adiante, o magistrado tomou novamente a palavra 
para dizer que Lula estava “realmente fugindo da questão” e que 
ele tinha condições de fazer esse tipo de discurso em outros 
lugares. O petista insistiu — disse ter “orgulho” da Petrobras 
e do desafi o que teve em assumir a presidência sendo um 
metalúrgico — e pediu ao juiz por paciência. “Eu sei que o 
senhor é muito jovem, mas jovem tem menos paciência que 
velho”, cutucou. Na parte fi nal, ocorreu o momento de maior 
tensão entre Lula e Moro — o petista se virou para o juiz e o 
questionou sobre duas decisões tomadas na Lava Jato, a de 
liberar os áudios de conversas telefônicas entre ele e a hoje 
falecida mulher, Marisa Letícia, e a de decretar a sua condução 
coercitiva na 24ª fase da Operação. “O senhor sem querer 
entrou nesse processo, porque o vazamento de conversas com 
a minha mulher e os meus fi lhos foi o senhor que autorizou. 
Eu não tinha o direito de ter a minha casa molestada, sem que 
eu fosse intimado para uma audiência. Ninguém nunca me 
convidou. De repente, eu vejo um pelotão da Polícia Federal, 
quando eu sai até levantaram até o colchão, achando que eu 
tinha dinheiro”, afi rmou. O ex-presidente prosseguiu, dizendo a 
Moro para tomar cuidado porque a imprensa também passaria 
a atacá-lo se percebesse que ele o absolveria. O juiz retrucou: 
“Senhor ex-presidente, eu já sou atacado por bastante gente, 
inclusive por blogs que patrocinam o senhor. Também padeço 
dos mesmos males em certa medida”.

Marisa queria o apartamento pra fazer 
investimento

O ex-presidente Lula admitiu em interrogatório do juiz Sérgio 
Moro na quarta-feira, 10, que esteve em 2014 no apartamento 
triplex do Guarujá acompanhado de sua mulher, a ex-primeira 
dama Marisa Letícia (morta em fevereiro deste ano), e do 
empreiteiro Léo Pinheiro. Lula atribuiu à Marisa interesse pelo 
imóvel, ‘certamente para fazer investimento’, mas afi rmou 
que não fez a compra. Segundo o ex-presidente, Marisa ‘não 
gostava de praia’ e ele próprio havia identifi cado ‘quinhentos’ 
defeitos no apartamento. Moro questionou Lula se Marisa havia 
relatado a ele sobre a reforma do tríplex pela OAS. “Ela disse 
que não tinha gostado do apartamento mais uma vez e como 
eu tinha insistido para ela que ela não gostava de praia e que 
eu gostava, sabe, mas que era inadequado para mim, eu acho 
que ela tomou a decisão de não comprar”, declarou.

Dilma ligou para João Santana para avisar sobre prisão
A ex-presidente Dilma Rousseff é acusada de ter ligado para 

o marqueteiro João Santana para avisá-lo que seria preso na 
Operação Lava-Jato, segundo delação premiada da empresária 
Mônica Moura, mulher do publicitário. A chamada telefônica teria 
ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2016, um dia antes do juiz 
Sergio Moro decretar a prisão do casal, que estava na República 
Dominicana, trabalhando na campanha presidencial de Danilo 
Medina. De acordo com Mônica Moura, a então presidente 
informava detalhes do andamento da Operação Lava-Jato por 
meio de e-mails secretos, em que mensagens cifradas serviam 
para alertar o casal. Em uma dessas mensagens, Dilma avisou 
previamente a data em que seria defl agrada a operação e a 

ordem de prisão que existia contra o casal. Em fevereiro de 
2016, a Polícia Federal deu início à 23ª fase da Operação Lava 
Jato e tentou cumprir mandado de prisão contra o publicitário. 
Ele não foi detido porque estava no exterior, onde trabalhava na 
campanha à reeleição do presidente da República Dominicana, 
Danilo Medina. Agora se sabe por meio da delação do casal 
João Santana e Mônica Moura, que partiu da própria Dilma a 
orientação para que ambos permanecessem fora do Brasil. 
Os e-mails secretos foram criados depois de Dilma temer pela 
descoberta dos pagamentos, via caixa dois, ao casal a partir 
do recolhimento de propinas da Odebrecht. João Santana e 
Mônica Moura foram pagos no exterior, em uma conta na Suíça.

Lula quis afastar Graça Foster porque ela fechou torneira
Em delação premiada, o marqueteiro João Santana relatou 

que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agiu para que 
Dilma Rousseff tirasse Graça Foster da presidência da Petrobras 
porque ela estava "fechando a torneira" para as construtoras 
que faziam obras da estatal. Ele sugere que, à época, em 2014, 
não via relação entre as críticas de Lula e os pagamentos das 
construtoras para o PT, mas que "vendo de trás para diante" 
entende dessa maneira. "Ele nunca deixava a entender que 
fechando essa torneira estava fechando forma de pagamento 
- mas de trás pra diante, entendo dessa maneira", afi rmou o 
marqueteiro. "Visto de trás para diante, pode parecer que tem 
algo a mais. Eu não posso dizer isso com convicção, mas que 
cria uma nuvem de signifi cados que podem ser um pouco 
diferentes." Santana conta que, por partilhar da "intimidade 
estratégica", por vezes era usado para levar mensagens de 
Lula até Dilma, como nesse caso. "Diga à presidenta Dilma 
que a Graça está atrasando sistematicamente o pagamento, e 

muitas empresas vão parar obras importantes porque não estão 
recebendo", disse Lula a Santana, segundo a versão do delator. 
Ele diz ter repassado as críticas a Foster, então presidente, 
que não fez nenhum comentário. "A presidenta muitas vezes, 
a algumas coisas ela reagia com simples muxoxo: 'Eu sei o 
que estou fazendo'. Nunca passava disso." Segundo Santana, 
Lula se queixou de que as prestadoras de serviço estavam 
sem recursos e que isso poderia trazer danos à campanha de 
Dilma. "Ele não citava quais as empresas que estão ameaçando 
parar. 'Vem uma fi la enorme de empresários se queixar a mim 
-que não tem coragem ou não tem acesso a ela. Tem obras 
que vão comprometer, e parar essas obras signifi ca dano de 
imagem muito grave a ela'", diz Santana. Ele diz também que 
sua mulher Mônica Moura teve diálogos semelhantes com João 
Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, que também se queixava de 
Graça Foster. Com informações da Folhapress.

Fachin rejeita processo de impeachment de Gilmar
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

negou seguimento a um mandado de segurança impetrado por 
um grupo de juristas que pedem o impeachment do ministro 
Gilmar Mendes. No processo, os advogados, Celso Antônio 
Bandeira de Mello, Fábio Konder Comparato, Sérgio Sérvulo 
da Cunha, Eny Raymundo Moreira, Roberto Átila Amaral 
Vieira e Alvaro Augusto Ribeiro Costa, questionam a decisão 
do então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), que arquivou dois pedidos de impeachment contra 
Gilmar Mendes em 21 de setembro do ano passado. À época, 
Renan Calheiros alegou que os pedidos se basearam em 
matérias jornalísticas, declarações e transcrições de votos do 
ministro, um conjunto probatório considerado “insubsistente” 
pelo peemedebista. Para os juristas, o ato do então presidente 
do Senado Federal foi “abusivo” e “ilegal”. “Ao contrário do 
entendimento dos impetrantes, o juízo de delibação pode ser 

exercido monocraticamente, essa é a regra geral, tanto no Poder 
Judiciário, como no Poder Legislativo (quando exerce funções 
jurisdicionais, seja na Câmara, seja no Senado). No Judiciário, 
a tarefa é do Relator (ou do Presidente, nos casos mais graves, 
como as suspensões de segurança e de liminares) e, nas Casas 
Legislativas, é de seu Presidente, por presentação”, escreveu 
Fachin em sua decisão. “Embora os impetrantes discordem das 
conclusões a que chegou o então Presidente do Senado, não 
cabe a esta Corte rever seu mérito, apenas verifi car a legalidade 
dos atos e dos procedimentos por ele praticados, no exercício 
legítimo de sua função constitucional. Diante da ausência de 
fl agrante ilegalidade ou abusividade no ato apontado como 
coator, nego seguimento ao presente mandado de segurança”, 
concluiu Fachin. Fachin já havia negado seguimento a um outro 
mandado de segurança semelhante em fevereiro deste ano.

Marina Silva compara Dilma a Dória
A ex-senadora e ex-ministra, candidata nas duas últimas 

eleições presidenciais, Marina Silva (Rede) comparou a 
ex-presidente Dilma Rousseff com o prefeito de São Paulo, 
João Dória (PSDB) em entrevista ao UOL na sexta-feira (5). 
Segundo a política, ambos assumiam uma postura de gestores e 
não políticos. “Foi aí, nas eleições de 2010, que se iniciou essa 
cultura política do gerente. E a gente viu no que deu. Acho que 
os 14 milhões de desempregados que temos hoje no Brasil são 
os que estão mais aprendendo com essa história de fabricar 
lideranças políticas em nome da gerência”, afi rmou. Marina 
ainda comentou que a possibilidade de se candidatar novamente 
para a presidência no ano que vem está sendo discutida dentro 
do seu partido. Na última pesquisa realizada pelo Datafolha, 
a ex-ministra apareceu como a única candidata que poderia 
vencer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo 

turno. A política também comentou a reforma da Previdência e 
disse que votaria a favor da proposta se arbitrariedades fossem 
corrigidas. “Não se pode pensar que se faça uma reforma como 
essa considerando apenas um lado do problema, o lado do 
empregador. Que a mediação seja feita de ambas as partes. 
Coisa que a pressa, a falta de legitimidade e o fato do governo 
ter que sustentar nas reformas e no próprio mercado para 
sobreviver a tanta falta de legitimidade e popularidade, no meu 
entendimento, não é o melhor caminho”. Sobre a operação Lava 
Jato e as delações de empresário de Odebrecht e de outras 
empreiteiras afi rmando que Lula é dono do tríplex do Guarujá 
e do sítio em Atibaia, ela afi rmou que “ninguém é a priori é 
inocente e ninguém é a priori culpado” e que acredita que a 
Justiça está fazendo o seu trabalho.

Farmácia Magistal
99921-9161/ 3461-3773
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
consumar o crime, eles fugiram em um Furgão Peugeot branco, que foi 
abandonado próximo à Madeireira Santa Tereza entre as Ruas José 
Roque e Luiz Franciscon. Em seguida, teriam entrado em um Golf prata 
para continuar a fuga. Ainda segundo a PM, o furgão estava com placa 
clonada que pertence a um outro carro do mesmo modelo. Pelo chassi, 
fi cou apurado que o veículo foi roubado na região de Londrina. Câmeras 
de segurança revelaram a participação de três bandidos, mas não é 
descartado que mais marginais tenham ajudando na ação criminosa.

Casa é arrombada e revirada
Em Borrazópolis, às 15 horas, de 09 de maio, uma mulher conhecida 

como Nenenzona, que está para Curitiba, com seu esposo, recebeu por 
telefone, notícia que sua casa na Rua Ceará, foi arrombada. Foi tudo 
revirado, contudo, a princípio, nada teria sido furtado. Diante dos fatos, 
foi orientada quanto aos procedimentos a serem tomados. 

 Ladrões arrombam estabelecimento comercial em Faxinal
No dia 09 de maio, na Rua Elizeu Cilião nº 336, a Zeni Rosa Taborda, 

informou que ao chegar em seu estabelecimento, encontrou o cadeado 
violado e ao entrar, notou que a máquina de música, jukebox, foi arrombada. 
Levaram aproximadamente R$ 40,00 reais em notas diversas. Policiais 
mlitares fi zeram o levantamento para que o delito fosse apurado.

Cerco termina com viaturas de Mauá e Faxinal danifi cadas 
Uma ocorrência que começou em Mauá da Serra, na madrugada de 13 

de maio, de 2017, sábado, terminou em Faxinal com acidentes envolvendo 
viaturas de Faxinal e também Mauá Serra. Tudo teria começado, quando 
em Mauá, a cidade que estava na abertura da tradicional Festa do Milho, 
policiais perceberam cinco indivíduos com três motocicletas em atitude 
suspeita. Na tentativa de abordagem, os rapazes empreenderam fuga 
pela PR 272. Foi pedido apoio para o Pelotão de Faxinal, que tentou 
bloquear os acusados na rodovia, mas não conseguiu. "Os motociclistas 
entraram em Faxinal pela Rua Antônio Garcia da Costa, foi quando 
montamos um bloqueio com a viatura para evitar que avançassem para 
o centro de Faxinal; neste momento um dos motociclistas não conseguiu 
desviar e frear, batendo na viatura de Faxinal. Logo chegou o reforço 
de Mauá Serra e foi neste momento que surgiu um Gol com placas de 
Faxinal em alta velocidade. Deu tempo apenas de um dos policiais sair 
da frente, logo em seguida aconteceu a colisão com a viatura de Mauá. 
O condutor do Gol, tem 35 anos, e estava embriagado. O teste atestou 
1,01 mg/l", informou a PM. O motorista do carro ainda resistiu à prisão. 
Todas as providências foram tomadas e os acusados foram encaminhados 
para a Delegacia, para apuração de outros delitos e responsabilização 
pelos acidentes.

Diretoria de escola tem porta arrombada
A Escola Estadual Érico Veríssimo, foi alvo de arrombamento em 

Faxinal. Segundo informações da Diretora, Marilza Rios, no dia 11 de 
maio, pela manhã, ela percebeu que a instituição, localizada na Rua 
Eugênio Bastiane, teve a portada da sala da diretoria violada. Foi feito 
um levantamento, e aparentemente nada foi levado. A Polícia foi acionada 
para investigar.

Mais um possível suicídio na região
Em Faxinal, um homem identifi cado por José Rodrigues Timóteo, de 

45 anos, teria cometido o ato extremo por enforcamento, caso registrado 
na Rua Santos Dumont. A Polícia foi avisa pela senhora Doralina, que é 
dona da casa onde a vítima foi encontrada. Ela disse que havia alugado 
a casa para José Rodrigues, e que já há alguns dias ele estava sumido. 
Chegando na residência, para conversar com o mesmo, percebeu que 
no local havia um odor estranho. Logo acionou a PM que ao entrar no 
imóvel, encontrou o homem com uma cinta no pescoço e morto por 
enforcamento. A Polícia Civil fez os devidos levantamentos e fi cou 
evidenciado que José Rodrigues tirou a própria vida. 

Assalto na zona rural de Mauá da Serra 
No começo da manhã, de terça-feira, dia 09 de maio, chegaram 

as primeiras informações sobre um assalto praticado na zona rural de 
Mauá da Serra. Uma mulher, moradora da zona rural, fez contato com 
os soldados, T. Moreira e Fernandes, informando que quatro bandidos 
armados e agindo com violência, invadiram sua casa, amarraram ela 
e o fi lho e passaram a vasculhar tudo. Em seguida fugiram levando, 
possivelmente, objetos, dinheiro e dois veículos, um Fiat Pálio cinza e 
uma EcoSport  preta, ambos pertencentes a vítima  e com placas de 
Mauá da Serra. Os Policiais iniciaram o patrulhamento e também pediram 
reforço para Destacamento da região, principalmente, Marilândia do Sul, 
Califórnia e Faxinal. Pouco depois, chegou informações que a Eco Sport 
havia capotado na região da BR-376 em Marilândia do Sul próximo a 
empresa Bela Agrícola. Os marginais fugiram para o mato. Testemunha 
disseram que o Fiat Palio passou logo em seguida e em alta velocidade 
no sentido a Apucarana. Buscas foram feitas em toda região, até que por 
volta das 12:30 horas, chegaram informações que o carro, com avarias, 

 Acidente a 50 metros da Ponte do Rio Bom 
Entre Borrazópolis e Kaloré, no início da noite de 10 de maio, quarta-

feira, o compartimento de carga de uma carreta carregado com cereais 
tombou na Rodovia PR-466. Trata-se de uma Caminhão Scania T-112, 
ano 97, cor branca de Maracaju-MS. Segundo informações do condutor, 
ele carregou na Cocari de Kaloré e seguida para Santos/SP, quando 
houve o acidente. Apesar dos danos e da interdição de uma das pistas, 
não houve feridos. As causas exatas do acidente não foram informadas. 

Acidente fatal entre Mauá da Serra e Ortigueira 
Por volta das 22 horas, de terça-feira, dia 09 de maio, de 2017, ocorreu 

um acidente fatal na região de Ortigueira a Mauá da Serra, no km 311 
da Rodovia Federal, BR-376. Segundo o policial rodoviário Soares e a 
Rodornorte, que administra o trecho, a batida envolveu dois veículos, 
um Fiat Uno com placas de Ortigueira e um Peugeot de Campinas. Com 
o impacto, o Peugeot caiu em uma ribanceira matado o seu condutor 
de 30 anos e deixando uma segunda vítima com ferimentos graves. Do 
Fiat Uno, foram mais duas vítimas com ferimentos, todas socorridas e 
levadas para o Hospital da Providência em Apucarana.  Até às 11 horas 
da manhã de quarta-feira,  10 de maio, o veículo que caiu no barranco 
ainda não havia sido retirado.  

Acostumado a invadir a casa da ex
Uma mulher disse que seu ex-convivente compareceu em sua 

residência, em Rosário do Ivaí, com comportamento agressivo, começou 
a xingá-la e discutir com a mesma, tendo em uma atitude agressiva 
danifi cando os encanamentos de sua residência. Relata ainda, a vítima 
que estas situações estão se tornando rotineiras, dessa forma foi registrado 
o BOU para que possam ser tomadas medidas cabíveis. 

Acusado de participação em roubo é preso
Em Grandes Rios, o delegado Ricardo Augusto, não tem brincado 

em serviço. Investigações estão resultando na prisão de indivíduos que 
são acusados de crimes em Grandes Rios e outras cidades da região. 
Foi o que aconteceu em 10 de maio, de 2017, quando foi preso o jovem 
Douglas José Pereira, acusado de participação em roubo no dia 01 de 
Abril, de 2017. "Nesta quarta-feira, dia 10 de maio, a Polícia Civil desta 
Comarca, coordenada pela autoridade policial, encetou diligências, 
logrando êxito em localizar e apreender a pessoa de Douglas José, 
em virtude de mandado de prisão, expedido pela Comarca local, vara 
criminal", informou o Boletim da Polícia Civil. O jovem nega a prática de 
crimes, mas fi cou recolhido a disposição da justiça.  

Bagunça no cemitério em Rosário do Ivaí
Em Rosário, a ocorrência foi espantosa, pois três mulheres de branco 

e um homem de preto, estariam promovendo barulho e algazarra dentro 
do cemitério, inclusive com alguns risos altos e estranhos, som alto e 
ainda jogando pedra contra veículos que fi cam no pátio da prefeitura, 
que é ao lado do Cemitério. O vigilante noturno fez a denúncia, o caso foi 
parar na delegacia. Não foi informado se alguém foi identifi cado ou preso.  

Baleado em Faxinal
Um rapaz de 19 anos foi baleado na noite de terça-feira (09), por volta 

das 20h30min, no Jardim Nossa Senhora de Fátima em Faxinal. Segundo 
informações, o jovem Mateus Almeida de Sousa estava chegando em 
sua residência quando foi atingido  com um tiro na perna. Moradores 
dizem que o atirador estava escondido atrás de um carro que estava 
estacionado próximo a residência de Mateus, logo após os disparos, o 
atirador fugiu não deixando pistas. Mateus foi levado pela ambulância 
ao Hospital Municipal de Faxinal e em seguida foi encaminhado para 
Apucarana, devido à gravidade dos ferimentos. A polícia realizou buscas 
pela região, mas sem obter êxito em encontrar o atirador. O estado de 
saúde de Mateus é estável, segundo informações do hospital. 

Preso por perturbação da ordem na Prefeitura de Faxinal
Segundo informações de um funcionário da Prefeitura Municipal de 

Faxinal, este relatou que um homem estava perturbando o trabalho dos 
servidores, entrando nas salas sem a devida autorização. Foi pedido 
para ele se retirar do local, mas ele veio a ameaçar a vítima. No local, a 
PM constatou o fato, sendo dada voz de abordagem ao autor o qual não 
obedeceu, sendo necessário usar o uso progressivo da força, bem como 
o uso do espargido, sendo realizada posteriormente a descontaminação. 
Diante do fato o autor foi encaminhado à Delegacia de Policia, para 
providências cabíveis.

Bandidos assaltam Mercado Verona em Mauá da Serra 
No início da manhã de quinta-feira, dia 11 de maio, três bandidos 

praticaram assalto contra o Supermercado Verona, de Mauá da Serra. 
Segundo informações do PM Sidnei Brócoli, dois meliantes entraram pela 
porta lateral, quando o estabelecimento comercial estava sendo aberto. 
Em seguida, levaram todos para os fundos e conseguiram roubar o 
dinheiro que estava, supostamente, guardando em um cofre.  Um terceiro 
meliante dava cobertura pelo lado de fora. Segundo informações, após 

estava abandonado em Apucarana, região da Associação da Kowalski. 
Uma investigação tenta identifi car os quadrilheiros. O Assalto movimentou 
diversos policiais e viaturas.

Furto de veículo em Faxinal 
A Polícia Militar de Faxinal registrou, por volta da 01:30 da madrugada, 

de 11 de maio,  furto de veículo na  Rua Manoel Moreira Vidal  com a Rua 
14 de Dezembro. A vítima informou que deixou seu Voyage com placas 
AUZ-0577, por volta das 22h30min, do dia 10 Março e retornou por volta 
de 01h30min, do dia 11 Março, quando deu por falta do referido veículo 
e acionou a Polícia Militar. Foi realizado patrulhamento nas imediações 
a fi m de localizar o carro, mas ele não foi encontrado.  

Morto com tiros na cabeça em Mauá da Serra
Foi registrado um assassinato em Mauá da Serra na manhã de 

quarta-feira, dia 10 de maio de 2017. Segundo informações, um homem 
de nome Eloir Tomaz Batista, de 45 anos, conhecido como Fofão, foi 
morto com tiros na cabeça, aproximadamente três balaços. Segundo 
testemunhas, a vítima estava na frente da casa, localizada na Rua Léo 
Dantes da Fonseca, próximo a Sanepar, quando passou o acusado de 
bicicleta e atirou. Como Eloir tem passagens por uso de drogas, a Polícia 
acredita que possa ser algum acerto de contas ligado ao tráfi co. 

Menor envolvido em assassinato furta motocicleta 
Em Borrazópolis foi constatado mais um crime praticado por um 

menor de 17 anos, que está envolvido com o assassinato do agente de 
saúde Nelson Freitas. Após o crime, que chocou a cidade, ocorrido em 
agosto de 2015, o menor de apelido Welitinho, passou a aterrorizar o 
município com furtos e outros delitos. No caso em questão, no dia 07 de 
maio, domingo, pela madrugada, ele teria ido até a Avenida Brasil, no 
Calçadão de Borrazópolis, esquina com a Rua Mato Grosso e furtou uma 
Honda/Titan vermelha, placa AGL-3580, que pertence a Rogério Costa, 
que estava na garagem da residência. O furto foi percebido pela manhã, 
mas por volta das 11h40min horas, na Rua Ponta Porã, a própria vítima 
visualizou sua motocicleta no quintal da casa onde o adolescente reside 
e chamou a PM, inclusive, várias pessoas, amigas do "Delão", ajudaram 
nas buscas pelo veículo e informaram quando o perceberam trafegando 
com o veículo furtado até sua residência.   Com a chegada da Polícia, 
os soldados encontraram a casa cercada pela vítima, amigos e curiosos. 
Detido, o  acusado relatou que havia pagado a quantia de R$ 250,00 
reais pela a motocicleta, negando que fosse exatamente ele o autor do 
furto. Ele foi encaminhado para Delegacia de Faxinal e tomadas todas 
as providencias cabíveis, mas como se trata de um menor, o mesmo foi 
liberado pelo poder judiciário, como já ocorreu nas inúmeras vezes em 
que furtou, fato que tem gerado revolta na comunidade.

Batida mal contada
No dia 06 de maio, às 16 horas, na Rua Padre Gualter com a Rua 

Eurides Cavalheiro Almeida, em Cruzmaltina,  um homem de nome 
Valdinei de Oliveira e Silva, 38 anos, colidiu com a traseira de uma 
ambulância, vindo a quebrar o vidro traseiro da mesma. No local foi 
constatado que a motocicleta não estava mais na Rua e que o condutor 
recusou atendimento, porque ele não se feriu gravemente. Também entrou 
em acordo com a Secretaria de Saúde, por isso não foi feita nenhuma 
representação. Também não foram apuradas ilegalidades. 

Preso por desacato e ameaça
A PM de Faxinal em patrulhamento pelo centro da cidade na sexta-

feira dia 12, foi informada de que uma confusão estava acontecendo, 
quando foi abordada por uma mulher, informando que um homem entrou 
no estabelecimento onde trabalha e começou a ameaçar de bater nela e 
todos do local, sendo bem agressivo com a mesma. A PM encontrou o 
agressor ainda próximo ao estabelecimento e dando voz de abordagem, 
o meliante desacatou a equipe proferindo palavras de baixo calão, 
resistiu a prisão e não quis entrar na viatura, sendo necessário o uso de 
força proporcional e da algemas, conforme a súmula 11 do STF. Como 
a vítima manifestou vontade de representar, em virtude das ameaças, o 
detido foi encaminhado para a 53º DRP para as devidas providências. 

Tentativa de arrombamento em Mercearia 
 A Polícia Militar de Borrazópolis foi acionada, por volta das 2 

horas da madrugada, de sexta-feira, dia 12 de maio, para registrar uma 
tentativa de arrombamento contra a Mercearia Calçadão, que fi ca na 
Avenida Brasil, no calçadão de Borrazópolis, e pertence ao Edilson 
Rodrigues da Silva. Segundo informações, um cidadão que reside em 
um prédio, ao lado, segundo andar, acordou com um barulho forte. Ao 
abrir a janela, notou que, possivelmente, estavam tentando arrombar a 
Mercearia. Foi acionada a Polícia Militar e fi cou constatado danos em um 
vidro da janela do estabelecimento, mas nada foi levado. Uma pessoa 
de estatura mediana e trajando shorts e blusa rosa, foi vista correndo, 
possivelmente um adolescente. Policiais de plantão fi zeram buscas, 
mas ninguém foi preso. 
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As quase cinco horas de depoimento do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro, coordenador 
da Lava Jato na primeira instância, marcam o início da fase 
fi nal do julgamento de um dos cinco processos aos quais é 
réu. Se condenado antes de julho de 2018, quando ocorrem as 
convenções partidárias, o sonho do ex-presidente de voltar ao 
Palácio do Planalto é enterrado pela Lei da Ficha Limpa. Nesta 
corrida pela disputa eleitoral, o principal adversário do político 
mais bem cotado nas pesquisas de opinião é o tempo. O próximo 
passo da Justiça do Paraná, onde tramita a ação, é abrir prazo 
de cinco dias para manifestações fi nais da Procuradoria e mais 
cinco para a defesa. Com as alegações fi nais em mão, o juiz 
emite a sentença. No caso do ex-deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), a condenação saiu em menos de 48 horas. Caso 
seja condenado na primeira instância, a defesa do ex-presidente 
pode recorrer, em liberdade, à segunda instância federal, em 
Porto Alegre. Só após essa condenação, ele só torna inelegível. 
Pela rapidez com que os casos têm sido julgados no Paraná, 
existe a possibilidade de o ex-presidente ser condenado antes 
das eleições de 2018. No Congresso Nacional, entretanto, o 
prognóstico de que Lula não será candidato é desacreditado. 
Até adversários políticos do ex-presidente acreditam que, caso 
condenado na segunda instância, ele recorrerá ao Supremo 
Tribunal Federal e o recurso será julgado antes das eleições.

Prazos podem impedir Lula de concorrer 
em 2018

Um novo medicamento injetável, que está em fase de análise 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), surge 
como alternativa para o tratamento da Atrofi a Muscular Espinhal 
(AME). A terapia inclui seis doses no primeiro ano de vida e 
depois passa a ter intervalos maiores. A Anvisa informou que 
está tratando o tema com agilidade e já avalia os documentos 
apresentados pela empresa de tecnologia farmacêutica Biogen, 
necessários para o registro do produto. A agência destaca que 
o processo para liberar a venda de um medicamento novo 
é complexo, já que inclui avaliação de informações legais e 
técnicas para garantir a qualidade, efi cácia e segurança, antes 
de ser disponibilizado à população.

Anvisa estuda liberação de 
remédio para tratar Atrofi a Muscular 

Espinhal

O Prefeito Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), de 
Apucarana, divulgou nota informando que a reunião ordinária 
da AMUVI (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí), será 
realizada em 26 de maio de 2017, sexta feira, às 14:00 horas,  
nas dependências do Auditório do Polo da UAB-UNOPAR 
na Rua Ponta Porã, 155, no Município de Rosário do Ivaí. 
Segundo informações, vários temas serão debatidos e algumas 
autoridades são aguardadas para o evento. O convite está 
sendo feito para a imprensa, prefeitos, lideranças da região e 
as pessoas em geral que queiram prestigiar. Quem também 
reforça o convite é o prefeito Ilton Kuroda, de Rosário do Ivaí.

 Próxima reunião da Amuvi será na cidade 
de Rosário do Ivaí  

Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, vai 
se reunir em Rosário do Ivaí no dia 26 de maio 

com vários temas em pauta 

A ex-presidente Dilma Rousseff é acusada de ter utilizado 
um e-mail fi ctício, com o codinome “Iolanda”, para avisar o 
casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura sobre 
a sua iminente prisão na Operação Lava-Jato. O relato dessa 
tramóia consta nos depoimentos do acordo de delação premiada 
do publicitário e de sua mulher. Santana e Moura contaram ao 
Ministério Público Federal que Dilma os alertou com o seguinte 
texto cifrado, salvo na pasta de rascunhos: “O seu grande 
amigo está muito doente. Os médicos consideram que o risco 
é máximo, 10. O pior é que a esposa, que sempre tratou dele, 
agora está com câncer e com o mesmo risco. Os médicos 
acompanham os dois, dia e noite”. O doente, nesse caso, seria 
o publicitário, enquanto a “esposa” é uma referência à Mônica 
Moura. Poucos dias depois desse aviso clandestino, Dilma ligou 
para Santana, que estava na República Dominicana. Nessa 
chamada telefônica, a ex-presidente, que recomendara ao casal 
se afastar do Brasil, avisou o marqueteiro que a sua prisão estava 
decretada, segundo relato de Mônica Moura. No dia seguinte, 
em 22 de fevereiro de 2016, a Polícia Federal defl agrou a 23ª 
fase da Operação Lava-Jato, batizada de Operação Acarajé, 
cujos principais alvos eram os marqueteiros do PT. Segundo 
Mônica Moura, as informações sobre as investigações da Lava-
Jato seriam vazadas pelo ex-ministro da Justiça José Eduardo 
Cardozo. Procurados, Dilma e Cardozo negam as acusações.

Dilma usou codinome Iolanda em e-mail 
secreto para João Santana

O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antonio Palocci 
decidiu negociar um acordo de delação premiada com a 
Operação Lava Jato e comunicou a sua intenção a seu advogado 
de defesa, o criminalista José Roberto Batochio, inclusive 
dizendo que ele terá de se afastar do caso. A negociação do 
acordo de delação será feita pelos advogados Adriano Bretas 
e Tracy Reinaldeti, de Curitiba, eles tinham sido dispensados 
por Palocci após terem sido contratados pelo petista para 
tocar o acordo de colaboração com o Ministério Público 
Federal. Agora, Palocci mudou de idéia e decidiu recontratar 
os advogados, que são especialistas em acordo de delação. 
Batochio já protocolou na sexta-feira (12) a sua desistência 
da defesa de Palocci, ao lado de outros três advogados. Na 
petição, o advogado diz que “deixam o patrocínio da causa, 
tendo em vista a mudança de orientação da defesa técnica 
por parte do constituinte”. Réu em dois processos em Curitiba, 
Palocci teme que suas condenações possam ultrapassar os 30 
anos de prisão. Segundo a reportagem da Folha de S. Paulo, 
que antecipou a informação na sexta-feira, o afastamento de 
Batochio foi uma exigência da força-tarefa da Lava Jato porque 
o criminalista é contrário a esse tipo de acordo.

Palocci decide fazer acordo de delação com 
Lava Jato

Fechamento do caixão!

Em sua delação premiada com o Ministério Público Federal, 
tornada pública ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 
mulher do marqueteiro João Santana, Mônica Moura, relatou que 
a ex-presidente Dilma Rousseff sugeriu ao casal que transferisse 
da Suíça a Cingapura a conta utilizada para receber dinheiro de 
caixa dois da Odebrecht na campanha presidencial de 2014. 
Segundo Mônica, a ex-presidente frequentemente se mostrava 
preocupada com o avanço da Operação Lava Jato, sobretudo 
sobre a empreiteira, e temia que os pagamentos paralelos à 
conta Shellbill, no banco Heritage, fossem rastreados pelos 
investigadores. “Ela queria que a gente mexesse na conta. 
Ela sugeriu uma vez, porque vocês não transferem essa conta 
de lá para algum outro lugar? Aí João dizia, de jeito nenhum, 
eu não vou mexer em nada, não tenho culpa de nada, mexer 
signifi ca assunção de culpa. Ela sugeriu uma vez que a gente 
mandasse pra um lugar, Cingapura, ou algo assim, que ela 
ouviu que era um lugar muito seguro, que a Suíça já estava… 
as conversas eram assim, a preocupação dela com essa conta 
que seria o elo do pagamento da Odebrecht”.

Monica - Dilma sugeriu levar conta da Suíça 
para Cingapura
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COLUNA SOCIAL

Sua história de vida será lembrada, desde sua infância 
pobre, porém feliz, até se tornar a mulher que brilhou por 
onde passou, tornando-se professora, diretora, inspetora 
de ensino, secretária municipal de educação, vereadora, 
coordenadora de coral, cantora, poeta, escritora, fundadora 
e patroa do CTG, presidente do Rotary Club de Faxinal, 
assistente de governador do Distrito 4710 de Rotary, além de 
assumir o desafio de realizar a comemoração dos 40 anos 
do Rotary Club de Faxinal, resgatando sua história contada 
em livro. Sabemos que durante todas estas realizações, 
ainda foi filha, esposa, mãe e avó, além de tantas outras 
realizações simultâneas das quais seríamos incapazes de 
elencá-las, mesmo que tentássemos. Por estes e outros motivos 
recebeu dos companheiros rotarianos, por decisão unânime, 
o título Companheiro Paul Harris, a maior honraria que 
um membro do clube pode receber, cujo mérito é recebido 
através da contribuição de US$ 1.000,00 destinados à 
Fundação Rotária para campanhas com o objetivo serviços 
humanitários, como por exemplo, a Erradicação da Paralisia 
Infantil, toda patrocinada pelos rotarys clubes do mundo 
inteiro. Sua partida nos faz refletir sobre qual legado 
nós deixaremos para a nossa comunidade, se comparado 
ao tanto que fizestes durante sua permanência em nosso 
meio. Sabemos que partes deste mundo com a consciência 
de que sua missão foi cumprida por aqui. E assim, com 
muito pesar, não veremos mais a dupla Jhacer e Lourdes 
(e seu violão), mas acima de tudo, temos muito orgulho de 
termos feito parte de sua vida. Oh, companheira Lourdes. 
Quanta saudade você nos traz!!! - Rotary Club de Faxinal

O legado de 
Lourdes Soares Farias

Turma da pesada tomando umas em Faxinal

 O galã Flavinho Guirado de niver em São Paulo. 
Parabéns!!!

Niver da linda, Mara Justos em São Paulo. 
Parabéns!! 

Lorena, Diego e Vitória Mantovani
Nathalia Vielevski de Campos de niver em 

Faxinal. Parabéns!! 

Comemorando o dia das mães na casa da Dona Maria Mantovani. Feliz dia das mães!!
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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

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

O querido amigo Luiz Guirado de niver em Londrina. Recebe 
felicitações dos familiares e amigos. Parabéns!!!  

O vereador Faguinho com o amigo Gustão
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Apucarana sedia audiência pública da Frente 
Contra Renovação do Pedágio

Moradores de Apucarana e municípios da região terão a 
oportunidade de reforçar o movimento contra a renovação dos 
contratos de pedágio no Estado, na audiência pública marcada para 
o próximo dia 25, às 19h30, na Câmara Municipal. “É fundamental 
a parti cipação da comunidade nas discussões. Não podemos mais 
aceitar o modelo das atuais concessões, que são lesivas à população 
e boas somente para as concessionárias”, afi rma o deputado 
estadual Tercilio Turini, que parti cipará do encontro com outros 
parlamentares. A reunião em Apucarana será a décima organizada 
em cidades-polo paranaenses pela Frente contra Renovação dos 
Contratos de Pedágio, da Assembleia Legislati va. O objeti vo é 
mobilizar lideranças políti cas, empresariais e comunitárias do 
Estado para impedir a prorrogação das concessões de rodovias 
do Anel de Integração. “As tarifas são absurdas, as mais caras do 
Brasil, mas as empresas não executaram nem metade das obras 
previstas nos cadernos de encargos”, ressalta Turini. O Deputado 
defende que assuntos relacionados ao pedágio não podem 
fi car restritos aos governos, estadual, federal e concessionárias. 
“Representantes do setor produti vo, dos trabalhadores e de todos 
os outros segmentos da comunidade precisam ser ouvidos”, diz 
Tercilio Turini. A Frente Parlamentar já realizou audiências públicas 
em Curiti ba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Umuarama, Paranaguá e Lapa.

Comunidade de Cambé se mobiliza por 
viaduto na BR 369

Lideranças comunitárias de Cambé querem que o governo do 
Estado inclua no planejamento de obras rodoviárias a construção 
do viaduto no cruzamento da BR 369 com a Rua Esperança, 
nas proximidades da empresa Balanças Açores. Para mobilizar 
lideranças comunitárias e políti cas num movimento pela obra 
viária, a Câmara de Cambé realizou audiência pública na sexta-
feira (dia 12), às 10 horas. O viaduto estava entre os encargos da 
concessionária Econorte, quando passou a explorar o pedágio nas 
rodovias do lote 1 do Anel de Integração. Em 2000, o governo do 
Estado autorizou aditi vo contratual que reti rou a responsabilidade 
da concessionária de fazer a obra. Agora, a comunidade de Cambé 
quer iniciar um movimento para garanti r a construção. “É um local 
de fl uxo intenso de veículos. Embora tenha um semáforo, é um 
cruzamento perigoso. O viaduto vai melhorar o tráfego e fomentar 
o desenvolvimento de áreas ao redor. Além disso, é mais obra que 
deveria ter sido construído com o dinheiro do pedágio pago pela 
população. Vamos dar todo o apoio ao movimento”, diz o deputado 
estadual Tercilio Turini, que parti cipará da audiência pública.

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.

Lula se contradiz sobre relação de Vaccari com Duque
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou atrás em sua própria versão 

sobre se tinha conhecimento a respeito das relações entre o ex-tesoureiro 
do PT, João Vaccari Neto e o ex-diretor da Petrobrás, Renato Duque, ambos 
condenados na Lava Jato. Inicialmente questionado a respeito por Moro, em 
interrogatório, o petista disse ter descoberto a relação de ambos ‘pela denúncia 
do Ministério Público Federal’. Em seguida, no desenrolar do depoimento, Lula 
alegou ter pedido a Vaccari, antes desse período, para marcar reunião com 
o ex-diretor da petrolífera, na qual o teria advertido sobre contas na Suíça. O 
ex-presidente falou a Moro no âmbito de ação penal em que é réu acusado de 
receber R$ 3,7 milhões de propinas da OAS. Durante o interrogatório, ao tratar 

sobre a parte da denúncia em que o MPF narra o suposto ‘comando’ dos esquemas na Petrobrás por parte de Lula, o juiz federal 
Sérgio Moro fez uma série de perguntas sobre o conhecimento que o petista tinha sobre as indicações de diretores à Petrobrás e a 
respeito dos crimes cometidos contra a estatal. O ex-presidente negou ter conhecimento dos ilícitos e de ter relação próxima com 
as indicações políticas na petrolífera. Ele atribuiu aos partidos políticos, bancadas partidárias, e aos ministros a função de indicar 
nomes, mas admitiu que tinha a palavra ‘palavra fi nal’, já que, se fosse o contrário ‘não precisaria ter presidente’. No contexto 
desta suspeita levantada pelo MPF, Moro questionou Lula sobre um encontro com o ex-diretor da Petrobrás, Renato Duque, 
no Aeroporto Internacional de Congonhas. O ex-agente público admitiu, em depoimento, ter sido questionado por Lula, nesta 
ocasião, sobre se teria contas na Suíça. Segundo o ex-agente público, ao ouvir uma negativa sobre a propriedade do dinheiro 
no exterior, Lula teria dito que ‘tranquilizaria a ex-presidente Dilma’. A reunião, de acordo com o depoente, teria acontecido em 
2014, quando o petista não estava mais no cargo. “Tive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque 
tinha vários boatos de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para que o Vaccari porque eu não tinha amizade com o duque 
trazer o duque para conversar. Foi numa gala em Congonhas. E eu fi z a pergunta simples: tem matérias nos jornais e denuncias 
que você tem dinheiro no exterior. Que tá pegando da Petrobrás e colocando no exterior. Você tem conta no exterior? Ele disse: 
‘eu não tenho’. Eu falei: ‘acabou, se não tem, não mentiu pra mim, mentiu para ele mesmo’”, afi rmou Lula.

Filha de Janot atua para empreiteira alvo da Lava Jato
Tudo em família!

A fi lha do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, consta como 
uma das advogadas das empresas OAS e Braskem, investigadas na Lava 
Jato, em ações junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) e à Justiça Federal. Letícia Ladeira Monteiro de Barros é advogada 
da área concorrencial. As informações sobre a atuação de Letícia vieram à 
tona um dia após Janot encaminhar ao Supremo Tribunal Federal (STF) um 
pedido de impedimento do ministro Gilmar Mendes, sob argumento de que 
o ministro não pode atuar em casos envolvendo o empresário Eike Batista. 
O argumento do procurador-geral é de que Eike tem causas defendidas pelo 
escritório de Sérgio Bermudes, no qual a mulher de Gilmar, Guiomar Mendes, 

é sócia e responsável pela fi lial de Brasília. A Procuradoria-Geral da República (PGR) sustenta que Janot já alegou suspeição em 
casos anteriores e que o órgão “observa de maneira infl exível” a aplicação das regras de impedimento e suspeição dos Códigos 
de Processos Penal e Civil. A PGR alega ainda que não há confl ito de interesses neste caso, visto que Janot não atua nas 
negociações envolvendo pessoa jurídica – que fi cam a cargo da Justiça em primeira instância. “O que está entre as atribuições 
dos procuradores da República é negociar acordos de colaboração que envolvem pessoas com prerrogativa de foro. Neste caso, 
os executivos propõem os termos de colaboração a serem prestados, e não a empresa”, diz a nota da PGR. Atualmente, a OAS 
negocia acordo de delação de seus executivos com o Ministério Público Federal. A negociação foi suspensa no ano passado, por 
decisão de Janot, depois do vazamento de supostas informações que fi zeram parte das conversas entre executivos da empresa e 
o MPF. A Braskem – braço petrolífero da Odebrecht – já fi rmou acordos de delação e de leniência. Na terça-feira, 9, após a notícia 
de que a fi lha de Janot atuava para empresas investigadas na Lava Jato, Bermudes fez críticas ao procurador-geral da República 
pela ação movida contra Gilmar e disse que ele próprio deveria se declarar impedidos em casos em que Letícia defendia. “Ele 
(Janot) desmerece a função que exerce. Leviano, inescrupuloso e irresponsável, não pode chefi ar o nobre Ministério Público, 
hoje atuando corajosa e efi cazmente contra a corrupção que tenta destruir o Brasil”, disse o advogado em nota.

O secretário de Esportes do município de Rio Branco do Ivaí, 
Gilberto Oliveira, mais conhecido como Gil, agradece a todos que 
participaram, apoiaram e colaboram, para que a 12ª Edição do 
JAT´S (Jogos Abertos dos Trabalhadores), fosse realizada em Rio 
Branco do Ivaí. Em um vídeo gravado e publicado no Facebook 
da prefeitura, ele também agradeceu o prefeito Gerôncio Carneiro 
Rosa, o vice João Franco e o servidor Fernando Barbosa pelo 
apoio dispensado, e assumiu compromisso de em 2018, realizar 
a 13ª Edição com ainda mais empenho e dedicação. O resultado 

 Encerramento da 12ª Edição do JAT´S em Rio Branco

fi nal e geral fi cou assim: 4º lugar, Vila Rural; 3º lugar, Popular ou Populares; 2º Lugar, Avenida; e a grande vencedora, com a 1ª  
colocação, foi Equipe do São Francisco. O prefeito Gerôncio elogiou a organização e parabeniza a todos pelo sucesso do evento.
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e a
Mãe, simplesmente

Deus, em Sua Criação, fez no infi nito, um belo jardim. 
Pelo Universo lançou sementes de amor. Sol a sol, luz a luz, 
um por um, um por vez. Em todo o jardim encontramos o 
Criador. Em tudo, a divina assinatura. Feche os olhos, sinta 
e creia, procure. No Universo, tudo é movimento, dinâmica, 
equilíbrio, perfeição. Não há pergunta sem resposta, não 
há efeito sem causa, conquista sem trabalho, mérito sem 
doação. As sementes foram lançadas, espalhadas por onde a 
vista não alcança. Não há morte, não há fi m. Em cada morte, 
um recomeço. Em cada fi m, uma esperança.

Olhos atentos encontrarão a mais bela fl or do jardim 
do Onipotente. Para ela, adjetivos diversos: ternura, vida, 
carinho, amor, devoção. Ou mãe, simplesmente.

Senhor, rogo a Ti por todas as mães. Em todo gesto 
de amor Tu te revelas e, ainda mais te encontro, ó Pai, no 
amor de mãe, pois sei que a maternidade é uma de Tuas 
faces. Mães, Senhor. Mães que são exemplo de doação, de 
sacrifício, de abnegação, de generosidade, de fé. Rogo-te, 
Pai, pelas mães que, durante nove meses, carregaram 
em seus ventres os rebentos de amor e que, para toda a 
vida, continuam a lhes guiar os passos, a perdoar-lhes as 
fraquezas e a lhes ofertar o abraço reparador. Peço, também, 
pelas mães adotivas, que amam com desprendimento e 
desinteresse o fi lho de outras mães. E por aquelas que 
tiveram seus fi lhos desaparecidos, jamais recuperados e, 
assim, perderam parte de seu próprio coração. Eu te rogo, 
Deus do perdão, pelas mães presidiárias, que não podem 
estar junto dos seus e sofrem a aguda dor da saudade. E, 
por aquelas que têm os fi lhos na prisão e que, esperançosas, 
depositam neles a confi ança, aguardando retornem ao 
bom caminho que elas lhes apontaram. Pelas mães 
doentes, acamadas, hospitalizadas. Que os bons Espíritos, 
cumpridores de Tua vontade, lhes fortaleçam os ânimos e 
derramem sobre elas o bálsamo de Teu consolo, misericórdia 
e paz. Rogo também pelas mães abandonadas. Aquelas 
que, na velhice, foram deixadas em asilos, derramando as 
lágrimas amargas da solidão. E pelas avós, tias, madrastas 
que, por amor, transformam netos, sobrinhos, enteados, em 
fi lhos do coração. Ainda, Senhor da eternidade, te rogo pelas 
mães desencarnadas, esses verdadeiros anjos da guarda, 
que continuam a zelar pelos seus, pois compreendem que a 
maternidade não é mero fenômeno biológico e, sim, um laço 
eterno de almas.

Doce mãe de Jesus, na singela manjedoura, Tu o 
acolheste em Teus braços. Teu coração, no silêncio, bateu 
no ritmo do dEle e Tu soubeste: era o Teu fi lho, também o 
fi lho de Deus. Acolhe, mãe por excelência, todas as mães do 
mundo em Teu amor. Faz do coração delas manjedoura para 
o Cristo Jesus, a fi m de que Ele nasça no Espírito de cada 
fi lho deste nosso chão.

Redação Momento Espírita

CENTRO ESPÍRITA
Paz, Amor, Verdade e Justiça

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

Rua Sete de Setembro, 785 - Faxinal - PR

coluna
spÍrit HORÓSCOPO

                           Áries
                 A energia tensa gerada pela conjunção 

                     de Mercúrio e Urano, ambos em seu signo, 

desafi a qualquer um e ainda mais o ariano, naturalmente 

mais impaciente e irritadiço! Esse aspecto dura ainda 

durante esta semana e por essa razão, se você não 

quiser provocar nenhum rompimento em família, 

ou ainda um confl ito no ambiente profi ssional, V. 

precisará redobrar a sua paciência ou mesmo triplicá-la 

se não quiser causar um verdadeiro estrago em seus 

relacionamentos pessoais. Vá malhar numa academia, 

mas evite esportes radicais ou situações de risco, pois 

poderá sofrer acidentes.

                       

                 
                     de Mercúrio e Urano, ambos em seu signo, 

                          Peixes
                  Nesta semana você não terá nenhuma 

                   confi guração astrológica desfavorável, 

porém e apesar disso, parece que você continua com 

a sensação de não avançar muito rumo aos seus 

objetivos. Se você deseja conseguir algo, você poderá 

pedir a colaboração de seus amigos, colaboradores 

ou parceiros e se enriquecer com os seus conselhos 

para poder detectar eventuais falhas de avaliação e 

modifi car suas estratégias atuais. Não perca de vista 

os seus objetivos e concentre a sua energia para não 

acabar perdendo os bons fl uidos que o céu estará lhe 

enviando nas próximas semanas. Esteja preparado.

                         

                  
                   confi guração astrológica desfavorável, 

                          Touro
                 O Sol transita em seu signo trazendo 

                        uma nova energia renovadora e favorável 

para que você possa dar uma volta por cima, deixando 

para trás as perturbações emocionais que atrapalharam 

tanto o seu bem-estar. Os sinais do céu apontam para 

novos começos e você poderá aproveitar esses sinais 

para avançar naquilo que você havia planejado. 

Algumas decepções ainda o aguardam, mas afi nal nem 

tudo sai como a gente deseja não é mesmo? Estamos 

vivendo um período de mudanças e transformações 

e você precisa se adaptar às circunstâncias se quiser 

alcançar os seus objetivos.

                       

                 
                        uma nova energia renovadora e favorável 

                         Gêmeos
                    Você deve se esforçar para ir adiante 

                  com seus planos, apontando fi rme numa 

só direção, sem se deixar distrair por esses ou aqueles 

acontecimentos que o tiram de seu caminho. Você 

tem a possibilidade de alcançar metas impensáveis 

um tempo atrás e por essa razão faça um esforço 

suplementar e eleja prioridades. Existe uma energia 

nervosa que provoca hiperatividade mental e pode 

impedir um repouso reparador, indispensável para uma 

vida saudável. Tome cuidado para não comprometer a 

sua saúde com uma dieta desregrada e pouco saudável.

                       

                    
                  com seus planos, apontando fi rme numa 

                         Câncer
                            Boa parte da semana sofre a infl uência 

                     da Lua Cheia de Escorpião que mexeu 
profundamente com as emoções dos signos de água 
em particular. Os altos e baixos de humor aos quais 
você tem sido submetido se acalmam após o inicio 
da Lua Minguante, mas por enquanto, procure não se 
envolver em confl itos, seja no ambiente familiar que 
no ambiente profi ssional. Procure relevar comentários 
ou interferências de seus entes próximos, mantendo 
sua atenção nos elementos que considera prioritários. 
E em sua vida particular aproveite o convívio com 
os seus familiares que podem servir de suporte nos 
momentos mais difíceis.

                       

                            
                     da Lua Cheia de Escorpião que mexeu 

                         Leão
                            O Sol que avança no último decanato 

                      de Touro tem relação com a área fi nanceira 

e bens materiais. As curvas inesperadas que o destino 

coloca em seu caminho precisam ser contornadas com 

sabedoria e paciência. Por essa razão, não aja com pressa 

e, sobretudo, não pare no seu caminho para chorar sobre 

o leite derramado, procurando chamar a atenção das 

pessoas ao seu redor. Engula o seu desapontamento e vá 

adiante, rumo aos seus objetivos. Encare cada problema 

como desafi o para o seu crescimento pessoal e use a 

experiência e as suas decisões futuras serão cada vez 

mais seguras e acertadas.

                       

                            

                      de Touro tem relação com a área fi nanceira 

                           Virgem
                O seu desejo mais íntimo neste momento 

                   pode ser aquele de sair de ferias para um 

país distante, só para fugir do caos que o circunda! 

Porém, se você ainda tem algumas tarefas importante 

para resolver, e por isso não pode simplesmente largar 

tudo agora, procure encontrar alguns momentos livres 

no seu dia a dia para se dedicar a alguma pratica de 

relaxamento ou ainda para passear em contato com a 

natureza. Envolva-se em alguma atividade em equipe, 

pois o apoio de colegas e amigos irá fortalecer a sua 

própria energia e lhe oferecerá melhores resultados.

                       

                O seu desejo mais íntimo neste momento 

                   pode ser aquele de sair de ferias para um 

                           Libra
                  Seus esforços estão sendo colocados 

                   a duras provas, pois nem tudo acaba dando 
o resultado esperado. Não perca de vista o seu real 
objetivo, pois nesse período as inúmeras solicitações 
que está recebendo acabam dispersando suas energias 
e desviando o seu foco inicial. Afi nal, você não precisa 
aceitar todas as propostas que aparecem diante de 
você! No ambiente profi ssional pode ser confrontado 
com posicionamentos opostos ao seu e isso pode 
desagradá-lo. Lembre-se que a vida não é uma 
competição e por isso não precisa necessariamente 
impor o seu ponto de vista. Seja maleável e enriqueça 
seus projetos com as sugestões de seus parceiros.

                       

                  
                   a duras provas, pois nem tudo acaba dando 

                        Escorpião
                               Você está experimentando muitos 

                   desafi os e esta sob tensão, pronto a explodir 

a qualquer momento. De repente pode acabar perdendo 

o controle e o resultado será bastante negativo. Não 

ceda ao impulso de extravasar quaisquer contrariedades 

e decepções pessoais, pois causará rupturas em seus 

relacionamentos. No ambiente doméstico são os 

problemas sentimentais que mais afetarão o seu humor. 

Atitudes possessivas ou ciumentas estragam o bom 

entendimento entre o casal. Busque dentro de você 

mesmo as causas de suas frustrações e não procure 

inimigos de fora!

                       

                               

                   desafi os e esta sob tensão, pronto a explodir 

                       Sagitário
               O seu caminho não está tão fácil quanto 

                      você gostaria porque a retrogradação do 

planeta Saturno no seu signo está trazendo de volta 

alguns percalços que você já considerava superados. 

O destino parece testar mais uma vez a sua paciência! 

Não desista agora e continue focando os seus objetivos, 

pois logo estará conseguindo dar mais estrutura aos seus 

projetos pessoais, conseguindo os êxitos desejados. Em 

alguns casos aceite as sugestões de parceiros e colegas 

para enriquecer as suas próprias ideias e conseguirá 

melhores resultados. Não se esqueça de cuidar de sua 

saúde, especialmente das articulações.

                       

               O seu caminho não está tão fácil quanto 

                      você gostaria porque a retrogradação do 

                       Capricórnio
                  Você está precisando tomar algumas 

                 decisões muito importantes e inadiáveis 

e por esta razão precisa se concentrar naquilo que é 

realmente essencial para que não ocorram desvios ou 

distrações que o tirem de seu rumo. Chegou a hora 

de eliminar aquilo que não lhe interessa! Em certos 

casos pode ser necessária também uma mudança de 

rumo total, uma verdadeira transformação radical, para 

dar lugar a um recomeço. Seu empreendedorismo irá 

ajudá-lo a encontrar novos interesses. As confi gurações 

astrológicas atuais favorecem as novas iniciativas, 

especialmente no âmbito comercial e econômico.

                       

                  
                 decisões muito importantes e inadiáveis 

                          Aquário
                   Você pode estar lidando com percalços 

              no ambiente profi ssional e precisa lidar 

com imprevistos que desafi am a sua paciência. Seja 

corajoso e encare os desafi os como oportunidades de 

aperfeiçoamento de suas estratégias profi ssionais. A 

inovação tecnológica pode estar apresentando alguns 

desafi os. Atualize-se com cursos e acrescente valor 

ao seu curriculum. Desse jeito terá mais chance de 

alcançar as metas que você deseja. Os desafi os atuais 

podem estar prejudicando a sua saúde. Permita-se 

algumas horas de folga ao longo do seu dia para poder 

espairecer com caminhadas ou atividades de lazer.

                         

                   
              no ambiente profi ssional e precisa lidar 
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Atendimento pelos telefones:
TIM: (43) 9970-0739 

Mônica - Dilma tinha pleno conhecimento 
de caixa 2 em sua campanha

Dilma Rousseff tinha “pleno conhecimento” de como a 
Odebrecht atuava, em sua campanha, para quitar dívidas, 
por meio de caixa dois, ao casal João Santana e Mônica 
Moura. A revelação foi feita pela própria Mônica em acordo de 
delação premiada no âmbito da Operação Lava-Jato. A petista 
sempre tentou se desvincular de irregularidades no sistema de 
arrecadação nas eleições que disputou, mas o detalhamento 
feito por Mônica Moura e as provas que ela apresentou aos 
procuradores que atuam na investigação jogam por terra o 
discurso de defesa de Dilma. De acordo com os depoimentos 
de Mônica Moura, por ordem de Dilma, cabia ao então ministro 
Guido Mantega negociar os valores a serem pagos no marketing 
da corrida eleitoral de 2014. Mantega, apelidado de “Laticínio” 
nos registros da delatora – um trocadilho com “manteiga” – 
fazia questão que as conversas ocorressem sempre em sua 
residência ofi cial, em Brasília. Em uma das reuniões sobre o 
tema, foi acordado que João Santana receberia 105 milhões 
de reais pelos serviços da campanha, sendo que 35 milhões 
de reais deveriam, necessariamente, ser quitados por meio 
de caixa dois. Para consolidar a transação, Mônica relata, em 
sua delação, que Mantega a orientou a procurar a empresa 
Odebrecht para quitar a parcela de caixa dois combinada. Os 
detalhes dos pagamentos irregulares, disse a delatora e sócia 
de João Santana, foram negociados com Hilberto Mascarenhas 
e Fernando Migliaccio, dois executivos que atuavam no Setor 
de Operações Estruturadas da Odebrecht, nome pomposo 
para o setor de propinas da empreiteira. Parte dos valores seria 
repassada no Brasil. Outra, a uma conta no exterior. Em hotéis 
e fl ats no Brasil, João Santana e Mônica Moura receberam 
10 milhões de reais dos 35 milhões de reais acordados. O 
restante, que seria enviado pela Odebrecht ao exterior para 
quitar o débito, nunca foi pago. Motivo: a Operação Lava Jato 
ganhava corpo e o conglomerado comandado na época por 
Marcelo Odebrecht temia que fossem fornecidas informações 
da Suíça que ligassem a companhia ao casal de marqueteiros. 
Diante do calote de 25 milhões de reais, João Santana, que 
usualmente tratava da parte criativa no marketing, e não de 
assuntos fi nanceiros, assumiu o papel de “cobrador ofi cial” do 
passivo junto à própria Dilma Rousseff. Mônica Moura também 
aproveitava intervalos de gravações para cobrar de Dilma a 
dívida. A petista sempre afi rmava estar disposta a ajudar e, 
segundo Mônica, “desde o início, tinha pleno conhecimento de 
que a Odebrecht fi cara responsável pelo pagamento não ofi cial”.

Força-tarefa da Lava Jato vê contradições em depoimento de Lula
A força-tarefa da operação Lava Jato em Curitiba disse na 

quinta-feira que houve "muitas contradições" no depoimento 
prestado na véspera pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e acusou a defesa do ex-presidente de prestar informação 
falsa ao afi rmar em entrevista coletiva que não teve acesso 
a um documento citado no interrogatório. Em nota, a força-
tarefa afi rmou que se manifestará oportunamente sobre essas 
contradições que os procuradores dizem ter identifi cado no 
depoimento, concedido no âmbito da ação penal em que Lula 
é acusado de ter recebido um apartamento tríplex como propina 
no esquema de corrupção na Petrobras. "Quanto às muitas 
contradições verifi cadas no interrogatório do ex-presidente Lula, 
à imputação de atos à sua falecida esposa, à confi ssão de sua 
relação com pessoas condenadas pela corrupção na Petrobras 
e à ausência de explicação sobre documentos encontrados em 
sua residência, o Ministério Público Federal se manifestará 
oportunamente, no processo, especialmente nas alegações 
fi nais", afi rma a nota. No depoimento da quarta-feira, Lula disse 

que sua mulher, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu 
em fevereiro vítima de um acidente vascular cerebral, teve 
interesse na aquisição de um apartamento tríplex no Guarujá 
e que era ela quem tratava dos assuntos relacionados ao 
apartamento e à cota de um imóvel da Bancoop, a cooperativa 
dos bancários, que ela havia adquirido no mesmo prédio onde 
fi ca o tríplex. Os procuradores negaram que os advogados de 
Lula não tenham tido acesso a uma ata de reunião de diretoria 
da Petrobras usada na audiência e afi rmaram que o documento 
foi anexado ao processo em setembro de 2016. "A informação 
(dos advogados de Lula) é falsa, uma vez que o documento 
está no processo desde 14 de setembro de 2016, data da 
acusação criminal", informou a força-tarefa. Lula é acusado de 
ter recebido o tríplex da OAS em troca de benefi ciar a empreiteira 
em contratos de refi narias com a Petrobras. O ex-presidente 
nega ser o dono do imóvel e sua defesa afi rma que ele é alvo 
de perseguição política promovida por parte dos integrantes 
do Judiciário e do Ministério Público.

MP vai investigar Haddad e aliados de Alckmin
O MP/SP deu início à instauração de uma série de 

inquéritos para investigar os crimes apontados por executivos 
e ex-executivos da Odebrecht nos acordos de colaboração 
fi rmados com a Procuradoria-Geral da República. Entre outros, 
serão investigados o ex-prefeito da capital Fernando Haddad 
(PT), integrantes do governo Geraldo Alckmin (PSDB) – o 
governador é alvo de pedido de inquérito no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) -, deputados estaduais e ex-diretores de 
estatais. Na mira da promotoria estão obras nas linhas 2, 4, 5 
e 6 da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), um 
emissário submarino da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), o Trecho Sul do Rodoanel e a 
Rodovia Carvalho Pinto, ambos tocadas pela Desenvolvimento 
Rodoviário S/A (Dersa) além de uma rodovia construída pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e uma obra 
não especifi cada pelos delatores da Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos (EMTU). No caso de Haddad, os 
investigadores querem saber se a Odebrecht obteve vantagens 
junto à Prefeitura durante a gestão do petista (2013-2016) ao 

efetuar repasses via caixa 2 para sua campanha. O Estado 
apurou que ao menos quatro procedimentos preparatórios 
para instauração dos inquéritos civis haviam sido protocolados. 
Os promotores pretendem instaurar todos os inquéritos. O 
ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo 
Tribunal Federal (STF), enviou o conteúdo das delações para 
o Ministério Público Federal. Por isso, o órgão estadual ainda 
deverá pedir o compartilhamento das informações. Por enquanto, 
para a abertura das investigações, os promotores se valem do 
conteúdo divulgado na internet. O Ministério Público paulista 
discute ainda a criação de um Núcleo de Atuação Integrada no 
Combate à Corrupção (NAI-CC) para centralizar as investigações 
relacionadas à Lava Jato nos âmbitos criminal e cível. Ao todo, 
oito executivos da Odebrecht delataram pagamentos ilícitos 
envolvendo obras do governo paulista. Em seis casos, os 
delatores detalham o esquema e apontam quem teriam sido os 
operadores e destinatários fi nais dos recursos, todos oriundos 
do Setor de Operações Estruturadas da empresa, conhecido 
como “departamento de propina”.

Santana sobre Lula - decisões dependiam da palavra fi nal do chefe
Em seu acordo de delação premiada, cujo conteúdo foi 

divulgado na quinta-feira, o marqueteiro João Santana relatou 
à Procuradoria-Geral da República como foi chamado para 
trabalhar para a campanha à reeleição do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, em 2006, ali começaria a próspera relação 
entre o publicitário e o partido que durou até o início do ano 
passado, quando entrou na mira da Operação Lava Jato. 
Segundo Santana, ele foi contratado inicialmente para resolver 
a crise que o PT enfrentava pela descoberta do escândalo 
do mensalão. As primeiras tratativas teriam sido feitas com o 
ex-ministro Antonio Palocci, que lhe disse, num encontro em 
agosto de 2005, em Brasília, que, se Lula se saísse bem da crise, 
seria candidato no ano seguinte. Santana substituiria, assim, o 
seu ex-sócio e publicitário Duda Mendonça, que fez a campanha 

vitoriosa de Lula em 2002 e fora atingido pelas investigações 
do mensalão. À procuradoria, João Santana afi rmou que Lula 
tinha conhecimento dos pagamentos por fora efetuados à sua 
empresa, a Pólis. E que ouviu diversas vezes de Palocci que 
as decisões dependiam da “palavra fi nal do chefe”, no caso, 
Lula. “Apesar de nunca ter participado de discussões fi nais de 
preços ou contratos, tarefa de Mônica Moura, João Santana 
participou dos encaminhamentos iniciais e decisivos com Antonio 
Palocci. Nestes encontros, fi cou claro que Lula sabia de todos 
os detalhes, de todos os pagamentos por fora recebidos pela 
Pólis, porque Antonio Palocci, então ministro da Fazenda, sempre 
alegava que as decisões defi nitivas dependiam da ‘palavra fi nal 
do chefe'”, diz trecho da delação premiada do publicitário, que 
já foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

MARCIA ASSAKA UCHIBABA torna público que 
recebeu do IAP, a Licença Ambiental Simplifi cada para o 
empreendimento de Aquicultura/Piscicultura a ser implantada 
no Sitio Uchibaba - PR272 município de Faxinal/PR. 
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            GRANDES RIOS

CRUZMALTINA
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Enem bate marca de 2 milhões de inscritos
O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) bateu a marca dos 2 milhões de inscritos. 

O exame já conta com 2.193.707 inscrições, de acordo com boleti m do Inep (Insti tuto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), divulgado na manhã de quinta 
(11). As inscrições podem ser feitas pela internet, no site do Enem, até as 23h59 (horário 
de Brasília) do dia 19 de maio. A expectati va é que cerca de 7 milhões se inscrevam para 
as provas. As informações são da Agência Brasil. As inscrições começaram na segunda-
feira (8). As provas serão aplicadas em dois domingos consecuti vos, nos dias 5 e 12 de 
novembro. Para concluir a inscrição, o candidato deve pagar a taxa do exame que, este 
ano, é R$ 82. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 24 deste mês. Pelas regras do 
edital, estão isentos da taxa os estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino 
médio este ano, os parti cipantes de baixa renda que integram o CadÚnico e os que se 
enquadram na Lei 12.799/2013 que, entre outros critérios, isenta de pagamento aqueles 
com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.405,50. O resultado 
das provas poderá ser usado em processos seleti vos para vagas no ensino público superior, 
pelo Sisu (Sistema de Seleção Unifi cada), para bolsas de estudo em insti tuições privadas, 
pelo ProUni (Programa Universidade para Todos), e para obter fi nanciamento pelo Fies 
(Fundo de Financiamento Estudanti l). Caso haja algum problema na hora da inscrição, os 
candidatos podem ligar para o Inep pelo telefone 0800 616161. O atendimento é das 8h 
às 20h, no horário de Brasília.

Número de deputados indecisos dobra no Placar da Previdência
Após a conclusão da votação do texto da reforma da Previdência na Comissão Especial 

da Câmara, mais do que dobrou o número de deputados que optaram por não divulgar 
posicionamento sobre o texto. Segundo o Placar da Previdência, ferramenta elaborada 
pelo Grupo Estado, 202 parlamentares preferiram não abrir o voto. Desses, 57 afi rmaram 
ainda estarem indecisos sobre a atual proposta. No últi mo levantamento, realizado antes 
da divulgação do parecer do relator Arthur de Oliveira Maia (PPS-BA), 99 políti cos não 
se posicionaram. Em 2003, uma emenda exti nguiu o regime de integralidade e paridade 
para as pessoas que entraram no serviço público. Com isso, os novos servidores não têm 
mais o direito de se aposentar recebendo a totalidade dos seus vencimentos de acordo 
com o últi mo salário. Essa medida foi tomada devido a um grande défi cit ocasionado pelo 
pagamento de proventos ao funcionalismo. Regras permitem que militares se aposentem 
com salário integral apos 30 anos de serviços prestados. Se um jovem entra na carreira 
militar aos 18 anos, ele se aposenta aos 48. Especialistas afi rmam que esse poderia ser 
o auge da carreira, já que ele tem experiência, e geralmente são pessoas com hábitos 
saudáveis. O aumento dos indecisos foi acompanhado de uma queda entre os deputados 
que se declararam contra ou a favor à reforma. Entre os opositores da proposta, o número 
caiu de 276 para 225; entre os favoráveis, de 100 para 83. Outros dois deputados não foram 
localizados por estarem em licença médica. Para ser aprovado no plenário da Câmara, 
a PEC precisa de 308 votos, o equivalente a três quintos dos 513 deputados, e precisa 
ser apreciada em dois turnos de votação. A maioria dos deputados que optou por não 
anunciar posicionamento sobre a reforma afi rma ainda estar estudando o texto e acredita 
que a proposta deverá sofrer novas modifi cações durante a apreciação no plenário. Nos 
basti dores, parlamentares temem rejeição de eleitores à reforma e admitem que o governo 
precisa melhorar sua estratégia de comunicação. 
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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   
14) Sobrado dois quartos, Rua 
Ismael Pinto Siqueira 875, R$ 
660,00 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

LOCAÇÃO 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


