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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 nº054/2017 – Venho através do presente solicitar ao senhor prefeito municipal juntamente 
com o chefe do setor rodoviário, que cascalhe com urgência a estrada do chicote e a estrada mestre 
que da acesso ao sitio do doutor Heudes, onde tem moradores que dependem da estrada para escoar 
sua safra e o transporte escolar não esta conseguindo ter acesso a essa estrada para transportar 
os alunos, então peço encarecidamente ao senhor prefeito municipal e ao chefe do setor rodoviário 
que providencie cascalho e faça a manutenção  da estrada do chicote sentido ao doutor Heudes.
Pedido de Informação nº021/2017 – Solicito informação ao senhor prefeito municipal que me 
informe com documentação o balancete do primeiro trimestre do ano de 2017 da prefeitura municipal 
de Grandes Rios.
Pedido de Informação nº022/2017 – solicito informação ao senhor prefeito municipal: Que me informe 
e informa a população em especial às pessoas que dependem da ponte do Rio Branco, sentido a 
Flórida do Ivaí. Qual a programação de reforma dessa ponte os moradores pedem socorro, porque 
ali passam muitos veículos em especial ônibus escolar e os moradores estão bastante preocupados, 
solicito informação qual previsão para reforma desta ponte.

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 E 
BORRAZÓPOLIS!

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
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LINGUA DE FOGO
A coisa ta fi cando boa, se Deus quiser em breve 

presos: Temer; Lula; Dilma; Aécio; Renan; Eunício; 
Maia; e outros peixes menores. É a Lava Jato 
limpando o Brasil. Dá-lhe Moro! Até o STJ e a PRG 
estão fi cando mais espertos e trabalhando mais. Já 
enxergo uma luz no fi m do túnel, um futuro melhor 
para o Brasil. Eu acredito!

Tem cumadinha que vem da roça pra cidade e 
deixa o carro defronte a casa do amante. É a cornitude 
no tumati!

Na Terra da Uva dizem que tem gente da oposição 
que já ta aceitando um governo sério e honesto. É isso 
ai!

Quem será que falou que se o patrão não desse 
um secretariado pra ele daria seu carro de presente? 
Pode entregar luluzinho!

Butina toma todas e cai. Será que foi o fi gado que 
fez mal ou a mardita. Qui aço!

Quem será a loira de todos. Só não é minha, mas 
tamo ai, cumadinha. Na fi la!

Todo mundo procura o fundo do poço da morena, 
mas ninguém achou ainda. Sem fundo!

Não é a Dilma que manda é o Lula. Diz um luluzinho 
da terra do ... É vero!

Quem será o luluzinho que foi expulso de entidade?
Aposentado falou que ganhou do Tio, mas o Tio 

disse que além de ser roubado, ainda ganhou do 
policial aposentado. É o famoso, Carta na Manga!

Na Terra do Café dizem que o pequeno só bebe de 
litro. Catuaba!

Tão dizendo que essa administração vai ser, chega 
o reio, o bambu e a espora. Huuiii!

Pingaiada, Baguá e anjo tavam na ativa alcoólica 
já na segundona. A aposta é quem vai viajar primeiro. 

Façam suas apostas!
Na Terra da Madeira ta tão frio que o valeti disse 

que o pau ta frio, não pega mais fogo. E a cumadi como 
fi ca? Sem lenha?

Tem um valeti que disse se não ganhasse o cargo 
de secretário daria o carro. Fala muito, mas faz pouco, 
agora nem luluzinho do lalau é. Só fi ca fazendo fofoca 
por ai em vez de trabalhar. Pague a aposta!

Na Terra do Boi ex-luluzinho, hoje ta gastando o 
que roubou, mas dizem as boas línguas que a Lava 
Jato já ta atrás dele e dos que roubaram. Cadeia pros 
meliantes!

Tem lulu que por falta de capacidade fi ca copiando 
requerimento dos outros. Será incompetência, falta 
de trabalho ou ao dois? Luluzinho preguiçoso! Café 
amargo!

Meu amigo perdeu o celular. Ainda bem, se fosse 
no Cadeado teria perdido muito mais. É um Beco sem 
saída!

Deve na padaria, deve no adesivista, deve no 
posto, deve nos pneus, deve pro patrãozinho e sabe-se 
lá onde mais. Esse é o sem moral, espero que não se 
candidate mais. A Lava Jato vai lavar!

Morenona da terra do Boi continua gostosa. Os 
faróis continuam acesos. É vero!

Coronel das antigas, o home do jaleco branco, diz 
que ta tomando todas com as cumadis da Luz vermeia. 
Cuidado veinho!

Farmacêutico foi fazer o exame do Jacó, e disse 
que ta jóinha, jóinha, ta zerado. Há controvérsias!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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Façam suas apostas!

mas ninguém achou ainda. Sem fundo!

Somos todos viajantes
Entre a vida perfeita que você quer e a que você tem, a perfeita é a 

que tem.
Ao ganhar a vida, nós ganhamos o veículo com o qual iremos conduzi-la, 

dirigi-la e por isso, como estamos na direção, os caminhos, os passageiros e a 
forma como vamos dirigir este veículo, é que nos levará a um bom ou mau lugar. 
Ao longo do caminho, haverão estradas esburacadas e asfaltadas, encruzilhadas 
boas e ruins, passageiros, bons e ruins, e como você e só você pode escolher, 
então sua viagem dependerá exclusivamente de suas decisões ao longo desse 
caminho, que denominamos, vida. No entanto, você não estará sozinho, pois o 
Dono  do carro estará esperando ao fim do percurso para avaliar a seu desempenho. 
Ele, lá do Seu lugar, estará torcendo por você e quando precisar, no momento em 
que precisar, mandará ajuda, é só pedir. Ninguém recebe um veículo melhor do 
que o outro, a forma de dirigi-lo é que faz a diferença. Então, cuidado na estrada, 
pois Ele está te esperando. Façam todos uma boa viagem! Mesmo assim, não 
terminou e nunca vai terminar esta viagem. Ao término da primeira etapa, você 
poderá ser promovido ou não, se promovido, recebera os bônus dessa viagem 
e um veículo melhor, ao contrário, receberá os castigos merecidos e um veículo 
pior, que o levara com certeza a lugares sombrios. Então a vida é uma viagem, 
gerenciada por Deus e dirigida por você. Você escolhe os caminhos a seguir e os 
passageiros com quem viajar. Boa viagem... – TMJ
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 05/06 a 11/06

 Vândalos provocam transtornos na UBS 
central

O indivíduo ainda escreveu seu nome 
audaciosamente no chão com um líquido que foi 

retirado do posto e desperdiçado
"Parece notícia repetida, mas não, a baderna aconteceu 

novamente na noite de sábado (27), na nova UBS Central, na 
Rua Dr. Leônidas Buy em Faxinal. Moradores visualizaram os 
meliantes que ao notar que haviam sido vistos, acabaram fugindo 
por um milharal que fi ca atrás da SEAB e faz fundos com a 
UBS. Não se sabe o número certo de pessoas que realizaram 
a bagunça, mas sabe-se que retiraram o lixo contaminado do 
depósito de lixo, abriram os carros que estavam estacionados, 
jogaram um remédio nas lâmpadas e carros que estavam na 
UBS. Jogaram outro líquido no chão, ainda tiraram as pedras 
que fi cam fazendo a calçada da UBS e jogaram no ginásio. O 
indivíduo ainda escreveu seu nome audaciosamente no chão 
com um líquido que foi retirado do posto e desperdiçado. Atitudes 
como essas são prejudiciais a toda a população, que precisa 
utilizar o posto de saúde, pois destruindo aparelhos, fazem com 
que o dinheiro que iria ser investido na saúde seja utilizado para 
comprar novamente os equipamentos. Agora pergunto. Será que 
quem está fazendo isso não percebe que é o dinheiro dele que 
está indo pro lixo? Será que quem está fazendo, não imagina 
que vai precisar da saúde de Faxinal? Quem perde com isso 
é a população de Faxinal", fi nalizou o parlamentar, revoltado a 
situação está sendo investigada. - Édi Willian

Gilmar diz que propósitos escusos motivam 
inquéritos

Em uma crítica direta à Procuradoria-Geral da República 
(PGR), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), disse na quinta-feira, 1, que "propósitos escusos inspiram 
muitas vezes o inquérito". O comentário do ministro foi feito em 
meio à discussão no plenário da Corte sobre uma proposta do 
ministro Luís Roberto Barroso de limitação do alcance do foro 
privilegiado. Gilmar afi rmou que a investigação aberta contra 
os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco 
Falcão e Marcelo Navarro e os ex-presidentes da República 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, para apurar se 
os ministros foram nomeados em troca de uma atuação que 
pudesse obstruir o avanço da Lava Jato, tem na verdade 
outro objetivo. "Castrar iniciativas do STJ". "Eu não sei quem 
daqui foi nomeado e não participou de algum périplo político. 
Poucos. Agora fi ca pedindo câmeras e coisas de… Qual é o 
objetivo desse inquérito? Esse inquérito vai chegar a provar 
obstrução de Justiça desses magistrados? Obviamente que 
não. Obviamente que não vai provar. Qual é o objetivo desse 
inquérito? É castrar iniciativas do STJ. É amedrontá-lo. É este 
objetivo", disse Gilmar. "Por isso nós temos que ter coragem civil 
de não permitir que esses inquéritos tramitem", defendeu. "Estes 
dias um advogado comentava comigo que este inquérito estava 
sendo mantido com esse objetivo primeiro de constranger o STJ 
e, segundo, de manter Lula e Dilma no STF. Se for por isso, 
está se fazendo de maneira indevida. Mas veja quais propósitos 
escusos inspiram muitas vezes o inquérito. E nós temos que ter 
uma função não de autômatos, mas de controladores desses 
processos", continuou.

Energia mais barata à noite benefi cia 11,5 mil produtores rurais
Segundo uma nota divulgada pela Copel, irrigar hortaliças 

e legumes no período da noite é hoje um bom negócio para 
milhares de agricultores paranaenses. A empresa afi rma que 
para as famílias inscritas no programa Tarifa Rural Noturna, 
da Copel, a energia consumida entre as 21h30 e 6h da manhã 
tem 60% de desconto, incluindo os fi ns de semana e feriados. 
No Paraná, são 11.520 propriedades rurais enquadradas nesta 
situação, que atende também empreendedores da avicultura 
e suinocultura, entre outras atividades características da zona 
rural. Este número é praticamente o dobro dos inscritos três anos 
atrás, e a participação é crescente - somente em 2017, cerca de 
500 produtores optaram pela medição diferenciada da energia 
utilizada no horário noturno. Para o presidente da Copel, Antonio 
Sérgio Guetter, o programa incentiva a produção agropecuária e 
torna mais efi ciente o sistema elétrico como um todo. “Nesta faixa 
de horário com menor nível de consumo, conseguimos ofertar um 
benefício que incentiva o produtor e garante o desenvolvimento 
das famílias”, afi rma.  Quem já aproveita o desconto tarifário 
conta as vantagens do programa, como é o caso do produtor 
Renan Hideki, do distrito de Bratislawa, em Cambé. Há mais 
de 20 anos na mesma área de terra, a família planta chuchu, 
repolho e milho, variedades que demandam água diariamente. 
“Faltando a chuva, tem que irrigar, e o consumo de água e energia 

é grande”, explica o agricultor. Com a inscrição na Tarifa Rural 
Noturna, ele afi rma que a família tem conseguido uma diferença 
signifi cativa na conta de luz, principalmente nos períodos mais 
secos. A mesma situação vive a produtora Valdevina Aparecida 
Rodrigues, do distrito de Guaravera, em Londrina. Plantando 
abóbora, milho verde, acelga e couve-fl or, ela consegue o 
sustento da família comercializando a produção através da 
Central de Abastecimento (Ceasa). Valdevina elogia a rapidez 
no atendimento ao pedido para aderir ao programa da Copel, 
que vem ajudando a fechar as contas. “Deu bastante diferença 
e para nós foi bom porque a renda aqui é difícil”. Ela conta que 
após o enquadramento, há mais de dois anos, mudou os hábitos 
e transferiu a irrigação para o período de energia mais barata. O 
Tarifa Rural Noturna funciona desde 2010 e se estenderá pelo 
menos até o fi m de 2018. Podem ser enquadrados consumidores 
rurais atendidos em baixa tensão, inclusive cooperativas de 
eletrifi cação rural com disjuntor menor ou igual a 200 ampères. 
Ao aderir à tarifa rural noturna, o produtor arca apenas com o 
custo da adequação da instalação elétrica interna e da entrada 
de serviço, quando necessário. Assim, é importante avaliar se 
o investimento terá retorno econômico-fi nanceiro até o fi nal do 
programa, a partir do valor economizado com o deslocamento 
do consumo para o período noturno.

Homem da mala dizia que era dono da maior bancada do Congresso
Em jantares na companhia de políticos, Ricardo Saud, 

conhecido como o 'homem da mala' gostava de repetir que 
era dono da maior bancada do Congresso Nacional. Segundo 
informações, o lobista da J&F (controladora da JBS) dizia que 
a maior bancada da Câmara e Senado não era do PMDB, 
PSDB ou PT, mas dele. Diante de tanta responsablidade para 
acertar pagamentos ilícitos com políticos, Ricardinho, como fi cou 
conhecido, tornou-se organizador de eventos para parlamentares 
regados a vinhos caros e carne Friboi, marca da JBS. De acordo 
com a publicação da Folha, um desses encontros, ainda em 
2014, ocorreu na casa do então presidente do Senado, Renan 

Calheiros. Naquele ano, de eleições majoritárias, Ricardo 
Saud tinha o papel de operacionalizar os pagamentos da JBS 
a políticos. Saud também tinha a função de levar recados dos 
irmãos Joesley e Wesley Batista à cúpula dos partidos. Em 
uma dessas 'missões', também em 2014, 'Ricardinho' foi tentar 
convencer o presidente do PP, Ciro Nogueira, a mudar de lado, 
abandonando Dilma Rousseff (PT) para apoiar a candidatura 
de Aécio Neves (PSDB) para a Presidência. No encontro, Saud 
teria entregue a Ciro um papel em branco para que o senador 
indicasse o valor desejado da JBS para mudar de lado. Segundo 
a Folha, Ciro, que nega a história, recusou a proposta.

Banco suíço denuncia contas usadas pela JBS para Lula e Dilma
Antes mesmo de vir à tona o conteúdo das delações de 

Joesley Batista na Operação Lava Jato, um banco suíço usado 
para movimentar recursos ilícitos para abastecer campanhas do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente cassada 
Dilma Rousseff, conforme relato do empresário, denunciou suas 
contas para autoridades do país europeu. O volume de dinheiro 
e os padrões de transferências sem justifi cativa levantaram a 
suspeita de crimes fi nanceiros, embora a instituição desconheça 
os benefi ciários das movimentações. A Procuradoria-Geral 
da República espera que as informações coletadas pelas 
autoridades sejam agora transferidas ao Brasil. Na avaliação 
de autoridades suíças próximas ao caso, o Ministério Público 

Federal terá “forte chance” de apurar mais detalhes sobre as 
transferências. O banco Julius Baer fechou as contas na Suíça e 
o dinheiro foi transferido para Nova York, onde hoje vivem Joesley 
e sua família. Em sua delação premiada, o empresário afi rmou à 
PGR que reservou duas contas para atender às demandas dos 
petistas. Segundo ele, o dinheiro era usado para pagar propina 
a políticos do PT e também a aliados. Joesley contou que as 
contas chegaram ao saldo de US$ 150 milhões em 2014. O 
empresário disse também que o dinheiro era operado a mando 
do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, com o conhecimento 
de Lula e Dilma. Os petistas negam as acusações.

PF apreende papéis que reforçam elo de Temer com coronel investigado
A Polícia Federal apreendeu na empresa do coronel 

da Polícia Militar João Baptista Lima Filho, em São Paulo, 
documentos que reforçam a ligação do policial com o presidente 
Michel Temer. Os papéis tratam da campanha eleitoral de Temer 
em 2002 e da obra de reforma da casa de uma das fi lhas do 
presidente, Maristela Temer. Procurado pela reportagem, o 
Palácio do Planalto confi rmou que Lima Filho "colaborou" 
com campanhas eleitorais de Temer e que Maristela procurou 
a empresa do coronel para obter um orçamento sobre uma 
reforma do imóvel, localizado no bairro paulistano de Alto de 
Pinheiros, mas acabou desistindo do negócio devido ao valor da 
proposta, que seria alto demais. A obra teria sido realizada por 
outra empresa. A sede da empresa de Lima Filho, a Argeplan 
Arquitetura e Engenharia, localizada na Vila Madalena, na capital 

paulista, virou um dos alvos da Operação Patmos, defl agrada 
no último dia 18, porque dois delatores da empresa de carnes 
JBS afi rmaram, em acordo de delação, que foi entregue R$ 1 
milhão nas mãos do coronel Lima Filho, durante a campanha 
de 2014, como parte de um suposto acordo feito entre Joesley 
Batista, um dos donos da JBS, e Temer. O presidente é alvo 
de inquérito aberto no STF (Supremo Tribunal Federal) por 
causa da delação dos executivos da JBS. Um dos delatores, 
Florisvaldo Caetano de Oliveira, afi rmou ter mantido dois 
encontros com Lima Filho para lhe entregar o dinheiro, em 
espécie. A localização dos papéis em nome de Temer e de sua 
fi lha confi rma um trecho do depoimento do delator, que relatou 
aos investigadores que o coronel "era conhecido como sendo 
de alguém ligado a Michel Temer".

Angel Farma
3461-3179
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
próximo do município de Ortigueira, no dia 26 de maio e o rastreador 
apontou a direção, mas parou de funcionar.  Não havia ninguém junto ao 
caminhão, trata-se de uma Scania/ G380 a 4x2, de cor branca, com placas 
de Itupeva-SP. O motorista constatou que a porta do compartimento de 
carga não foi violada. Disse que estava carregado com carne de frango 
moído e que possivelmente foi roubado por engano. A fi ação do sistema 
que alimenta o rastreador  estava destruída.

Detidos por tráfi co de drogas em Faxinal
Um homem de nome Roberto Huinka, de 37 anos, foi detido suspeito 

de tráfi co de drogas, pela Polícia Militar. Na delegacia, o Delegado iria 
apurar se a condição de tráfi co estava ou não realmente caracterizada. 
A detenção ocorreu na madrugada de sexta-feira, dia 02 de junho, na 
Rua Antonio Garcia da Costa. Militares receberam denúncias de que o 
motorista de um veículo VW/Parati de cor preta, estaria praticando a 
venda de drogas na área central da cidade. As diligências chegaram 
até a Rua Antonio Garcia da Costa, em frente ao Colégio Augusto Balls, 
onde o carro foi abordado. Seu condutor, conhecido como Pescador, 
estava com uma grama de cocaína, menos de um grama de maconha 
e 95 reais em dinheiro trocado. Ele negou que seja trafi cante, mas foi 
levado para a Delegacia, onde tudo seria devidamente apurado. Ainda 
em Faxinal, uma denúncia levou a PM a apreender um menor de 17 anos, 
na Rua Benedito Cirilo com a Rua Deodoro Antunes Ribeiro, esquina 
da Biblioteca. O local também tem sido alvo de denúncia de tráfi co de 
drogas. Quando o adolescente percebeu a presença da viatura, tentou 
fugir dispensando uma grama de maconha. Ele tinha 15 reais no bolso. 
Tudo também foi entregue na Delegacia.

Suspeito de aterrorizar Rosário com assaltos é preso
O Delegado, Dr. Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, de Grandes 

Rios, e sua equipe da Polícia Civil, confi rmaram a prisão de mais um 
suspeito de atuar na onda de assaltos que foram praticados em Rosário 
do Ivaí. A nova prisão revela o trabalho incansável da PC, no sentido 
de dar uma resposta positiva a comunidade, que viveu momentos de 
insegurança quando os roubos começaram a ocorrer, e ainda a efi ciência 
e dedicação nas investigações. O homem preso foi, Marcos Pereira de 
Assis, o qual foi localizado na própria cidade de Rosário do Ivaí.

Duas pessoas detidas com motocicletas furtadas 
Dois jovens foram detidos em Faxinal, acusados de receptação, 

Adenilson Costa Duarte, de 36 anos e Ednaldo Bueno, de 31 anos. No 
primeiro caso, Adenilson estava na Rua Santos Dumont, no dia 31 de 
maio, às 15 horas, quando atuado com uma motocicleta, placa ATR 3914, 
em atitude suspeita. A PM localizou o veículo na frente de uma casa e 
questionou o morador sobre o proprietário. Ele disse que era seu fi lho, o 
qual se apresentou em seguida e recebeu voz de prisão, após constatar 
que a placa tinha queixa de furto. O segundo fl agrante, foi de Ednaldo 
Bueno, e aconteceu na Rua Bento R. Terézio, também em 31 de maio. 
Nesta situação, a viatura fazia patrulhamento, quando de frente com o 
numeral 75, visualizou uma motocicleta Honda, modelo CG 125 Titan de 
cor preta, com placa ALM-4612, também com queixa de furto. Ednaldo 
se apresentou como dono e disse ter adquirido de um familiar. Ele foi 
encaminhado para a 53° DRP de Faxinal para os procedimentos de 
polícia judiciária. Ambos os detidos negaram qualquer crime e disseram 
que vão provar inocência.

Furto em Mauá da Serra
Em Mauá da Serra um furto foi registrado no dia 29 de maio, segunda-

feira, por Valdinei Machado de Oliveira, na madrugada, na Rua Itaci 
Machado de Oliveira, nº 64. Segundo os soldados, Brocoli e Beraldo, 
o cidadão informou que, ao chegar nem seu barracão, por volta das 
10h30min, percebeu que pessoas haviam escalado, adentrado por uma 
janela que se encontrava arrombada e aberta, e do local foram furtados 
os seguintes objetos: um aparelho DVD marca Rock Star; um aparelho 
toca CD marca Pioner; uma bateria Scarp; uma furadeira; um botijão de 
gás; uma panela de pressão; e as chaves de ignição de dois M/BENZ 
1113 que estavam guardadas no interior do barracão.

Foi dormir na namorada e teve máquina roubada
Em Cruzmaltina, no dia 28 de maio, às 3 da madrugada, no Conjunto 

Ipanema, um rapaz de 25 anos, disse que posou na residência de sua 
namorada e que quando voltou para casa, na tarde de 28 de maio, 
percebeu que sua lavadora marca Mueller 10Kg Family de cor branca 
havia sumido.

 Acusado de homicídio é preso em Rio Branco 
 A Polícia Militar de Rio Branco do Ivaí prendeu um homem que tinha 

mandado de prisão por homicídio, oriundo do estado de São Paulo. A 
prisão foi possível, após situação de violência doméstica. "Atendendo 
a um chamado telefônico, feito ao Destacamento da PM, a equipe 
de plantão, se deslocou até o endereço, onde estaria acontecendo o 
desentendimento entre o casal e também no mesmo local onde haviam 
ateado fogo em um botijão de gás, porém ao chegar na casa, os ânimos 
haviam se acalmado  e o referido casal declarou que  não havia nada 
a representar um contra o outro", informou o Boletim da Polícia Militar. 
Foi lavrado o boletim de ocorrências, mas baseado na fundada suspeita 
de serem de outro estado, os policiais decidiram checar a fi cha dos 
envolvidos, quando se constatou a informação, que contra o homem, 
identifi cado por Júlio Iglesias Cizoto, havia um mandado de prisão 
temporária por homicídio. O caso foi encaminhado para a Delegacia de 
Polícia de Grandes Rios, onde o delegado Ricardo Mendes, tomou as 
devidas providências em relação ao detido. 

Assaltantes obrigam vítima assinar cheques em Cruzmaltina
A Polícia Militar registrou assalto em um sítio, na Estrada da 

Palmeirinha, noite do dia 28 de maio, de 2017, às 23h30min. Um 
cidadão, que reside no local, informou apenas na segunda-feira, dia 
29 de maio, que estava na a área externa, quando foi rendido por dois 
homens, usando um facão, que o amarraram e vendaram seus olhos. 
Em seguida, entraram na residência e após revirarem a casa, voltaram 
para indagar o mesmo sobre dinheiro e armas. Temendo pela vida, a 
vítima entregou aproximadamente R$20,00 (vinte reais) e disse não 
ter nenhuma arma de fogo, momento em que os criminosos fi zeram o 
agricultor assinar duas folhas de cheque, uma no valor de R$1000,00 
e outra no valor de R$1.500,00. O detalhe que chamou atenção, é que 
antes de fugir, desamarraram o cidadão e tomaram rumo ignorado. A 
vítima contou para a Polícia que reconheceu um dos indivíduos, e que 
se trata de uma pessoa que sempre o ameaçava. Os detalhes foram 
repassados a Polícia Civil, que deve, em breve, identifi car os envolvidos. 
Do local foram levados, um celular e dois botijões de gás.

Bandidos invadem Mercado Pereira em Faxinal
O Mercado Pereira, existente na Rua Antônio Garcia da Costa, foi 

alvo de assaltantes em Faxinal. O roubo ocorreu por volta das 11:20 da 
manhã, de segunda-feira, dia 29 de maio. Ao chegar ao local, a PM foi 
informada que dois homens morenos claros, armados com uma faca, 
aproximadamente um metro e sessenta e cinco centímetros de altura, 
aparentemente menores de idade, um deles com mechas amarelas no 
cabelo, chegaram ao local e deram voz de assalto. Eles levaram R$100,00 
(cem reais) em dinheiro. Durante buscas, populares relataram que os 
elementos estariam dentro de um córrego no fundo do 40 Country Club, 
no Jardim Santa Helena. Foram realizados patrulhamentos na região, 
porém ninguém foi preso. O crime está sendo investigado.

PRF apreende carga ilícita de R$ 2,75 milhões
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 550 mil carteiras 

de cigarro contrabandeadas do Paraguai na tarde de terça-feira, 30 de 
maio, em Mauá da Serra.  Avaliada em R$ 2,75 milhões a carga ilícita 
era transportada em um caminhão, que foi abordado na BR-376 pelos 
agentes da PRF. O motorista, de 32 anos de idade, foi preso em fl agrante 
por contrabando. Aos policiais rodoviários federais, ele disse que pegou 
o caminhão carregado em Umuarama (PR) e que pretendia levá-lo até 
Curitiba. O homem, que inicialmente disse estar transportando ração 
animal, apresentou ainda uma nota fi scal falsa. O crime de contrabando 
tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão. A PRF encaminhou a 
ocorrência para a Delegacia da Policia Federal em Londrina.

Detido por embriagues ao volante
Em Faxinal, Luiz Salvador foi detido acusado de embriaguez ao 

volante, no dia 02 de junho, às 14 horas. A PM informou que a vítima 
afi rmou que sua Kombi estava estacionada, quando veio um Celta dirigido 
por Luiz e bateu, causando danos. Ainda segundo o no boletim da PM, 
o condutor acusado tentou sair do local, mas foi contido por populares. 
Ele se recusou a fazer o teste e negou que bebeu antes de dirigir. 

Caminhão roubado é recuperado em Cruzmaltina 
A Polícia Militar de Cruzmaltina recuperou um caminhão roubado, 

que foi deixando na Rodovia PR 272, região de Dinizópolis, trecho que 
liga com Lidianópolis. Segundo informações, o veículo foi roubado, 

Presos em pescando em propriedade particular
Em Borrazópolis, no Bairro Cassimiro, no Sítio Lago Riverdes, na 

noite de 28 de mai, um cidadão acionou a PM dizendo que estavam 
furtando peixes da sua represa. No local, a PM abordou duas pessoas 
da cidade, que ocupavam um Corsa de cor prata. No interior do carro 
havia apetrechos de pesca, se tratando de uma tarrafa, linhada, entre 
outros, Houve informações de uma terceira pessoa envolvida, que mais 
tarde foi localizada também no sítio. Como o sitiante mostrou interesse 
em representar, eles foram levados para a Delegacia.

Acidente com carro funerário
Na Rodovia PR 451, entre o Distrito de João Vieira, que pertence a 

Cruzmaltina e Grandes Rios, ocorreu um acidente do tipo capotamento 
seguindo de choque contra barranco de uma S-10 com placas ACO-
1388 de Faxinal, que pertence a Funerária Bom Jesus, do conhecido 
Carlito. O veículo era dirigido por Alexandre Moreira Portela, de 20 anos 
e tinha como passageiro o Marilson Eugênio das chagas, de 20 anos. 
O acidente, registrado por volta das duas horas da madrugada de 31 
de maio de 2017, resultou em danos e em dois feridos, as vítimas que 
foram levadas para o Hospital Bom Jesus de Ivaiporã, mas sem risco 
de perder a vida.

Ladrão ataca funcionária de Lotérica para roubar 
Até por volta das 18 horas, da noite de quarta-feira, dia 31 de maio, 

a Polícia Militar fazia buscas intensas, mas não foi possível localizar o 
ladrão que assaltou no centro da cidade. Uma funcionária da Lotérica 
Zebra da Sorte, de Borrazópolis, estava seguindo em direção ao Banco 
do Brasil, levando um malote com uma quantia importante em dinheiro. 
Quando ela passava na rua, entre a Prefeitura Municipal e o Bar do Zico, 
foi abordada por um elemento magro, com um pano na cabeça tampando 
parte do rosto, tinha barba rala e ainda estava armado com um revólver. 
Ele deu voz de assalto e levou o malote da empresa. Em seguida, saiu 
correndo a pé, sentido Rua Pernambuco. A Polícia Militar foi avisada 
e iniciou buscas, sendo o primeiro endereço, a casa de um menor que 
tem aterrorizado a cidade com a prática de crimes, mas a ação pode ter 
sido praticada por um outro elemento. Testemunhas também informaram 
que o meliante fugiu pelas vias urbanas, até acessar o bairro rural Água 
da Onça, onde patrulhamentos foram feitos até o início da noite. Pelas 
imagens das câmeras de segurança da Lotérica, foi possível notar a 
presença de dois elementos suspeitos que aparecem na esquina da 
prefeitura. Provavelmente sejam eles os envolvidos no crime. A equipe do 
sargento Gilmar Soares, se empenhou na caça ao bandido ou bandidos, 
pois o objetivo era prender os marginais antes de vencer o fl agrante, ou 
seja, dentro das 24 horas, após o crime. Quem tiver pistas, deve ligar 
190. As informações podem ser anônimas.

Ladrões assaltam Posto Brandão em Faxinal 
Por volta das 22 horas, de 31 de maio, quarta-feira, três ladrões 

agiram no Auto Posto Brandão, localizado na Rua Cândido Bastiani. 
Funcionários relataram estavam fechando o estabelecimento, quando 
chegaram os indivíduos, todos de estatura baixa, encapuzados e dois 
armados de revólver e um com faca. Eles entraram na loja de conveniência 
e deram voz de assalto levando R$ 250 reais, uma garrafa de Whisky 
e um celular. Há suspeitas de uma Motocicleta Honda Vermelha, que 
foi vista rondando o Estabelecimento Comercial e poderia estar dando 
cobertura aos bandidos.  A Polícia investiga o caso. 

Tentativa de assalto e arrombamento de bar em Faxinal 
Um cidadão registrou tentativa de roubo de uma Caminhoneta S-10 

com placas de Faxinal. A vítima contou, na noite de sexta-feira, dia 02 de 
junho, que chegou em sua residência, momento em que foi  abordado por 
dois indivíduos encapuzados com vestes de cor preta, um deles armado 
com um revólver e outro com faca. Eles pediram silêncio para o morador, 
dizendo que se ele reagisse, atirariam. Pouco depois, ao perceber que 
na casa vizinha, havia uma movimentação, os meliantes pegaram a 
chave do motorista e saíram correndo a pé, em direção a um córrego 
que fi ca nos fundos. A Polícia fez buscas, mas ninguém foi encontrado. 
Ainda em Faxinal, no Jardim Pedro Gonçalves da Luz, o proprietário 
do um bar, disse que durante o dia trabalha em outra atividade, e que 
no início da noite, ao chegar em seu estabelecimento, percebeu que a 
porta estava arrombada. Levaram um violão, alguns litros de bebidas 
alcoólicas e também cerca de R$ 50,00 (cinqüenta reais) em moedas 
de uma máquina de música. 
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Acordo costurado por parlamentares prevê eleição indireta 
com aprovação do Senado e Câmara e extensão do foro 
privilegiado, segundo ‘O Estado de S. Paulo’. Um grupo de 
parlamentares articula um modo de fazer a sucessão de Michel 
Temer na presidência por meio de eleições indiretas num acordo 
que envolveria livrar Lula e o atual presidente e das mãos de 
Sérgio Moro na Operação Lava Jato. As informações são de 
reportagem do jornal O Estado de S. Paulo publicada neste 
sábado. O plano também alteraria a reforma da Previdência 
e uma nova assembleia Constituinte. O plano envolve fazer a 
troca de comando na presidência de acordo com votações no 
Senado e na Câmara, na busca de um nome que agradasse 
as duas casas e tivesse força sufi ciente para se contrapor aos 
procuradores do Ministério Público e ao juiz federal Sergio 
Moro. Com esse arranjo, diminuem as chances de que o 
atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) seja 
eleito no lugar de Temer. Faz parte do acordo planejado pelo 
grupo que tem membros de mais de um partido uma emenda 
à Constituição que estenda o foro privilegiado a ex-presidentes. 
A ação benefi ciaria Lula, Temer, Collor, Sarney e Dilma, que só 
poderiam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Outros 
movimentos previstos, segundo o jornal, seriam uma reforma 
da Previdência mais limitada, para reduzir as críticas populares, 
e a convocação de uma nova assembleia constituinte pelo 
novo presidente, que incluiria novas eleições e mandatos a 
procuradores e promotores.

Acordo sobre sucessão livra Lula e Temer 
de Moro

Não podemos deixar!

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, disse na 
manhã de segunda-feira, 29, que "coloca as mãos na cabeça" 
quando ouve idéias vindas de São Paulo, estado que liderou 
a Revolução Constitucionalista de 1932, sugerindo mudanças 
da Constituição. Gilmar criticou, ainda, a falta de lideranças no 
País e disse que costuma brincar que “o Brasil está se tornando 
uma grande organização Tabajara”. Mendes, que fala neste 
momento no 2º Congresso Jurídico, sobre judicialização da 
Saúde, disse que a Constituição que está prestes a completar 30 
anos “nos trouxe até aqui dentro da normalidade constitucional”. 
“Tivemos dois impeachment no Brasil e estamos enfrentando 
agora uma grave crise política sem convulsão social. Temos 
que manter isso”, disse. Sobre a Saúde, Mendes disse que 
esse é um tema relevante que tem chamado a sua atenção e 
a do STF pela relevância que tem.

Brasil está se tornando uma grande 
organização Tabajara
Quem é o Bussunda?

A Comissão de Constituição de Justiça do Senado aprovou 
na quarta-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
que prevê eleições diretas no caso de vacância dos cargos 
de presidente e vice-presidente nos três primeiros anos de 
mandato. A medida agora segue para o plenário do Senado, 
onde precisa ser votada em dois turnos. Para isso, depende 
de um acordo entre os líderes partidários e da anuência do 
presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE). A oposição 
confi a que, apesar de difícil, isso pode acontecer caso haja 
pressão popular por meio de protestos. Apesar de ambas 
serem de difícil aprovação em um Congresso aliado de Temer, 
a oposição aposta que as mobilizações nas ruas possam 
mudar este cenário.  A PEC, de autoria do senador José 
Reguffe (sem partido) havia avançado na semana passada 
na Comissão quando a oposição se benefi ciou da ausência 
dos governistas, reunidos com Michel Temer, e conseguiu 
ler o relatório, de autoria do senador Lindbergh Farias (PT). 
A proposta dele trazia entre as regras a previsão de que a 
medida, se aprovada, valeria imediatamente depois. Com isso, 
caso Temer saísse do Governo ainda neste ano seria possível 
haver uma eleição direta.

Comissão do Senado aprova PEC das 
Diretas

O presidente Michel Temer (PMDB) negou, em entrevista 
à revista Istoé publicada na sexta-feira, 2, que tenha medo 
de uma eventual delação do seu ex-assessor Rodrigo Rocha 
Loures, fl agrado em vídeo correndo com uma mala com R$500 
mil. Na avaliação do presidente, o deputado suplente - que 
perdeu a vaga na Câmara após o retorno do ex-ministro Osmar 
Serraglio - é "uma pessoa decente". "Eu duvido que ele faça uma 
delação. E duvido que ele vá me denunciar. Primeiro, porque 
não seria verdade. Segundo, conhecendo-o, acho difícil que 
ele faça isso", afi rmou Temer, antes de ponderar. "Agora, nunca 
posso prever o que pode acontecer se eventualmente ele tiver 
um problema maior, e se as pessoas disserem para ele, como 
chegaram para o outro menino, o grampeador (Joesley): 'Olha, 
você terá vantagens tais e tais se você disser isso e aquilo'." 
Embora tenha perdido a prerrogativa de foro após a perda de 
mandato parlamentar, Rocha Loures ainda tem seu processo 
correndo no Supremo Tribunal Federal (STF) devido à ligação 
dos fatos suspeitos ao presidente. Questionado sobre a mala de 
dinheiro que seu ex-assessor carregava, Temer afi rmou achar 
"surpreendente" e até uma "ingenuidade suprema" "Não sei a 
que atribuir isso, se atribuo à ingenuidade suprema, porque o 
sujeito pegou uma mala numa pizzaria", disse. 

Temer duvida de delação de Rocha Loures

Em audiência com o presidente da Sanepar, Mounir 
Chaowiche, na segunda-feira, 29 de maio, foi discutido o sistema 
de abastecimento de água do Bairro Água do Embueiro, em 
Rio Branco do Ivaí. O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos do Paraná, acompanhou o prefeito Gerôncio Carneiro 
Rosa na audiência com Chaowiche. “Com recursos da Funasa, 
a obra para a construção do sistema de abastecimento de água 
no bairro começou em 2004, mas nunca foi terminada”, disse o 
prefeito. São mais de 40 famílias que moram na localidade, a 
uma distância de aproximadamente 20 km da sede do município. 
O presidente da Sanepar solicitou à sua equipe técnica um 
estudo imediato da situação para saber qual a melhor forma 
de concluir a obra, se será aproveitado o que já está pronto, 
com a mesma perfuração, ou se será feito tudo novo. “O nosso 
compromisso é que estas famílias receberão água potável em 
casa”, afi rmou.

Sanepar garante conclusão de obra em Rio 
Branco do Ivaí

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR), conselheiro Durval Amaral, encaminhou à Promotoria 
de Justiça de Marilândia do Sul o resultado de fi scalização 
que aponta gastos excessivos com o pagamento de diárias na 
Câmara de Vereadores desse município, entre os anos de 2013 
e 2014. Os pagamentos irregulares, cujo valor no período soma 
R$ 176.400,00, benefi ciaram dez vereadores e quatro servidores 
do Legislativo.  A irregularidade, apontada em Procedimento 
de Acompanhamento Remoto (Proar), foi transformada em 
processo de tomada de contas, atualmente em trâmite na 
corte e cujo relator é o conselheiro Ivan Bonilha. Ferramenta 
eletrônica do TCE-PR que acompanha simultaneamente os atos 
de gestão dos órgãos jurisdicionados, o Proar tem o objetivo 
de impedir a ocorrência ou a continuidade de irregularidades. 
“Os indícios demonstram que os agentes recebiam diárias para 
custear viagens que equivaleriam a grande parte da renda 
mensal deles, chegando, em alguns meses, a ser maior do 
que o próprio salário”, afi rmou a Coordenadoria de Fiscalização 
Municipal (Cofi m), na instrução do processo de tomada de 
contas. A unidade técnica propõe a devolução de recursos 
pelos benefi ciários das diárias indevidas e a aplicação de 
multas aos ordenadores das despesas irregulares. Parecer do 
Ministério Público de Contas (MPC-PR) no processo destaca 
que “as medidas adotadas pela Câmara Municipal afrontaram 
expressamente princípios basilares da administração pública 
e ocasionaram signifi cativo prejuízo ao erário, pois foram 
pagos valores maiores que os devidos, quando os servidores 
receberam por diárias indevidas ou ainda quando receberam 
o valor de uma diária integral, quando deveriam receber meia 
diária”.

TCE-PR aciona MP sobre diárias irregulares 
na Câmara de Marilândia
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COLUNA SOCIAL

 Gayza Gabriela de niver em Mauá da Serra. Parabéns!! Klóvis Maia de niver em Faxinal. Parabéns!! Junior Aranha e Robertinho no Beer Serv em Faxinal

Dalva Rodrigues de niver em Borró. Parabéns!! Alice Vitória de niver em Kaloré. Parabéns!! 
Dorival, Aparecida e Amanda de Dio comemorando na casa 

da dona Maria Mantovani!!

Cidinho, Edgar Cardoso e Nilson de Freitas de
 Rosário do Ivaí Luiz Enrique e Vanderlei, na Lan House de Ribeirão Bonito

Baixinho Catuaba, Tolstoi, vereador Faguinho e Alemão do 
Café Dudoni em Ribeirão Bonito
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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

NA NOITE EM FAXINAL
Tomando umas no Beer Serv em Faxinal O craque de bola, Matini, com amigos no Ferra Bode em Faxinal
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Bloqueio de recursos da UEL é retaliação do 
governo

“A sociedade precisa reagir, cobrar mais respeito e 
garanti r apoio às universidades”, ressaltou o deputado 

estadual na sessão da Câmara de Londrina
“Foi uma retaliação.” É a opinião do deputado estadual Tercilio 

Turini sobre o bloqueio pelo governo do Estado de R$ 6 milhões 
de recursos próprios da Universidade Estadual de Londrina. Ele 
esteve na Câmara Municipal a convite do vereador Professor Rony 
Alves e alertou que as universidades estaduais do Paraná vivem 
um dos momentos mais críti cos das últi mas décadas, com os 
cortes de recursos, de pessoal e também com as difi culdades de 
interlocução com o governo do Estado. “É lamentável o que estão 
fazendo com a UEL e as demais universidades. O governo não dá a 
atenção que as insti tuições merecem. A sociedade precisa reagir, 
cobrar mais respeito e garanti r apoio às universidades, que são um 
patrimônio importante para todo o Estado. Sem a contribuição da 
UEL na vida econômica, cultural, no desenvolvimento de ciência 
e tecnologia e na formação profi ssional, Londrina e região seriam 
mais pobres”, ressaltou Tercilio Turini. O reitor em exercício, 
professor Ludoviko Carnascialli dos Santos, também compareceu 
à sessão da Câmara e informou que a folha de pagamento da UEL 
é de R$ 740 milhões ao ano. “Dinheiro que circula em Londrina 
e cidades próximas, que movimenta a economia”, disse. Para 
ele, o governo bloqueou os recursos porque a UEL não aderiu ao 
sistema Meta 4, que delega a secretários e ao governador todas 
as decisões relati vas à folha de pagamento. “O que se pretende 
não é o controle contábil, e sim políti co. Querem reti rar toda 
autonomia de gestão das universidades. Se isso acontecer, o 
prejuízo no ensino, ati vidades acadêmicas, de pesquisa e serviços 
à comunidade será enorme”, enfati zou o reitor em exercício. “O 
corte de recursos de custeio afeta de imediato o funcionamento 
da universidade”, adverti u, acrescentando que a UEL repassa 
mensalmente ao governo todos os dados das despesas com 
pessoal, assim como informa o Tribunal de Contas do Paraná 
por meio de sistema online. O deputado estadual Tiago Amaral, 
também presente, disse que enviou ofí cio ao governo pedindo de 
informações sobre o bloqueio dos R$ 6 milhões. “Esperamos um 
posicionamento ofi cial sobre o conti ngenciamento, que ocorreu 
de forma abrupta, de um dia para outro”, afi rmou.

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.

Passeata contra o abuso da criança em Cruzmaltina
A ação ocorreu em parceria entre escolas, Assistência Social, Saúde, Educação, Conselheiros 

Tutelares e a Guarda Municipal 
Com o objetivo de conscientizar a população em procurar formas 

de denunciar o abuso e exploração infantil, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e o CRAS (Centro de Referência da Assistência 
Social), realizaram na sexta-feira, 26 de maio de 2017, uma importante 
passeata pelas principais ruas da cidade, reunindo escolas e outros 
departamentos. Em nota, a secretaria Edilene Silva, que participou 
das ações na cidade e no distrito de Dinizópolis, divulgou o evento. 
"Passeata no período da tarde em Cruzmaltina contra o abuso e a 
exploração da criança e do adolescente em parceria entre Assistência 
Social Saúde Educação Conselheiros Tutelares e a Guarda Municipal".

 Agronegócio novamente ajudando o Brasil a sair da crise 
Depois de oito trimestres seguidos em que a economia brasileira encolheu, 

o Produto Interno Bruto subiu nos primeiros três meses do ano. É a soma de 
todos os bens e serviços que o país produziu no trimestre. Foram dois anos 
seguidos de queda, trimestre a trimestre, mas na quinta-feira, 1º de junho 
de 2017, o IBGE anunciou uma recuperação: alta de 1% nos primeiros três 

meses do ano em relação ao 4º trimestre de 2016. A agropecuária foi a principal responsável por essa alta, com um crescimento 
de 13,4%. “Se a gente exclui esse setor, que foi tão importante para o trimestre, a economia fi caria estagnada. É um sinal bom? É, 
porque no trimestre anterior estava contraindo, mas ainda é um resultado muito fraco“, explica a economista Silvia Matos, do Ibre/
FGV. A indústria ajudou: alta de 0,9%. Mas esse desempenho não se espalhou pelos outros setores da economia. Os serviços não 
saíram do zero. Por tudo isso, o número positivo ainda é visto com certa cautela. Em Uma matéria especial, do Jornal Nacional, a 
reportagem destacou que o setor agrícola teve o melhor resultado em 21 anos e foi fundamental para a melhora da economia. E 
as exportações fi zeram a diferença para que a indústria voltasse a crescer. A lavoura foi a grande estrela da economia no primeiro 
trimestre, com crescimento de 13,4%. A safra agrícola deve crescer este ano quase 25%, segundo previsão da Companhia Nacional 
de Abastecimento. Sozinha, a agropecuária responde por uma parcela pequena do Produto Interno Bruto (5,5%), mas ela teve 
um papel de gigante no começo de 2017. O agricultor fez o plantio e investiu na compra de adubos e insumos, um movimento 
que ajudou outros setores da economia. Uma indústria química que faz defensivos agrícolas em Londrina, no Paraná, já está 
com uma produção 40% maior este ano e mais gente foi contratada. A colheita brasileira também ajudou a impulsionar as nossas 
exportações. O resultado foi recorde atrás de recorde na balança comercial. Em maio, o superávit foi de US$ 7,6 bilhões. E foi o 
mercado externo um dos motores para a melhora de outro setor da economia: a indústria. As vendas para outros países subiram 
quase 5% no primeiro trimestre na comparação com o trimestre anterior. Em São Bernardo do Campo, uma montadora comemora 
um caminhão de boas notícias. O chão da fábrica está cheio de gente nova: 500 trabalhadores foram contratados este ano para 
dar reforço na produção. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que esta quinta-feira (1º) é um dia histórico e que o 
Brasil saiu de sua pior recessão. O presidente Michel Temer comemorou o resultado da economia.

 Escuta telefônica de Aécio Neves e Beto Richa do Paraná
Grampos telefônicos, com autorização da justiça, revelam que Aécio deu bronca no Governador Beto 

Richa. O motivo foi um vídeo postado por Valdir Rossoni, do PSDB do Paraná 

Gravações telefônicas do senador afastado Aécio Neves e da irmã dele, Andrea Neves, mostram que os dois fi caram irritados 
com o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni. Os dois se queixaram de um vídeo, em que Rossoni se diz 
decepcionado ao ver o nome do senador citado nas delações de executivos do Grupo Odebrecht. No vídeo, divulgado em uma 
rede social em abril deste ano, Rossoni afi rmava que iria esperar que a Odebrecht apresente provas contra Aécio. Ele dizia que, 
se as denúncias fossem verdadeiras iria exigir a saída do senador da presidência do PSDB. Rossoni preside a legenda no Paraná. 
O secretário afi rma ainda que, se Aécio não deixasse a presidência do partido, ele próprio sairia. As gravações telefônicas de 
Aécio e Andrea Neves foram obtidas com autorização da Justiça, durante as investigações referentes à delação de executivos 
da JBS, que levaram o senador a ser afastado do mandato pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Andrea disse ao senador que 
ele deveria reclamar com o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB) sobre a situação. A situação criada por Rossoni acabou 
não sendo resolvida completamente, já que o vídeo acabou, de fato, sendo replicado em várias redes sociais. O secretário foi 
procurado para comentar o caso, mas não quis fazer comentários. Beto Richa e Aécio Neves, que foram citados em delações 
de executivos tanto da Odebrecht, quanto da JBS, também preferiram fi car em silêncio sobre os telefonemas. Os dois negam 
que tenham cometido qualquer irregularidade. Embora Richa tenha sido citado na delação da JBS, nem ele, nem Rossoni são 
alvos de investigações até o momento. 

Novo ministro da Justiça diz que Lava Jato 
é um programa de Estado

Após assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública 
na quarta-feira (31), Torquato Jardim disse que a Operação 
Lava Jato é um "programa de Estado" e negou que tenha 
manifestado intenção de impedir as investigações. Em entrevista 
à imprensa depois que foi empossado pelo presidente Michel 
Temer, o novo ministro não descartou trocas na equipe, sem 
excluir a cúpula da Polícia Federal (PF). "Em nenhum momento 
eu afi rmei desconfi ança ou intenção de inibir a Lava Jato. A 
Lava Jato é um programa de Estado, não é mais coisa de 
governo, nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem 
de Executivo. É uma vontade de Estado, uma demanda da 
sociedade brasileira. Nenhum país do mundo revolve as 
suas entranhas com a intensidade e o vigor com que o Brasil 
está fazendo”, disse Torquato Jardim. Sobre a possibilidade 
de substituição do diretor-geral da PF, Leandro Daiello, que 
participou da cerimônia de posse, Torquato Jardim afi rmou 
que estudará nas próximas semanas toda a equipe que tem 
à disposição e só depois tomará decisões.
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e a
Cabos e luzes em uma caixa

Há cerca de cinquenta anos, um discurso tornou-se célebre 
no ambiente de rádio e telejornalismo americanos. Tratava-se 
da fala do âncora Edward Murrow sobre rádio e televisão. 
As transmissões de TV ainda davam seus primeiros passos, 
e traziam à tona muitas discussões no que dizia respeito 
à programação, e ao objetivo dessa nova mídia na época. 
Na ocasião, o jornalista da rede CBS falou a uma grande 
plateia de membros e diretores das principais empresas do 
setor, nos Estados Unidos. Afi rmou que, se dentro de meio 
século, historiadores analisassem vídeos das grandes redes 
americanas, encontrariam provas da decadência, escapismo 
e alienação das realidades do mundo que vivemos. No 
discurso, que fi cou conhecido como Cabos e luzes em uma 
caixa, Murrow expressava receio de que o poder do rádio e da 
TV fosse usado de maneira danosa à sociedade e à cultura. 
Especialmente sobre a TV, ele foi ainda mais fundo. Disse ele: 
Este veículo pode ensinar, iluminar. Sim, pode até inspirar. Mas 
só pode fazê-lo se os seres humanos estiverem determinados 
a usá-lo para estes fi ns. De outro modo – acrescentava ele – 
são meramente cabos e luzes em uma caixa. O âncora ainda 
acrescentou: Há uma grande batalha e talvez decisiva, a ser 
travada contra a ignorância, a intolerância e a indiferença. Esta 
arma, a televisão, poderia ser útil.

Meio século se passou, e como estamos em relação a 
essa questão no mundo? A televisão passou a fazer parte 
da vida diária de bilhões de pessoas. Porém, será que está 
sendo utilizada com esses fi ns nobres, idealistas, apontados 
pelo jornalista? Será que colocamos essas descobertas da 
ciência, as novas facilidades na obtenção de informação, 
rapidez de comunicação, a serviço de nossa evolução moral? 
Ou tudo isso, em grande parte, foi seduzido pelo antigo desejo 
do homem velho, de ter cada vez mais e mais? É importante 
que refl itamos. Deus permite que conquistemos as melhorias 
materiais das ciências, da tecnologia, do conhecimento, com 
um único fi m: o nosso crescimento moral. São instrumentos 
que facilitam a vida material do homem – ou, deveriam facilitar 
– para que esse se preocupe mais com a conquista das virtudes 
da alma. A verdade é que acabamos nos hipnotizando pela 
caixa com cabos e luzes. De meio, de instrumento, ela virou 
veículo de alienação, de escapismos. E assim vimos fazendo 
com tantas outras conquistas da tecnologia, pois a alma 
humana ainda está vazia, perdida. Vale a pena repensar tudo 
isso. Vale a pena procurar saber se não estamos alimentando 
uma indústria de inutilidades mil. A mudança desse panorama 
virá de cada um de nós, primeiramente como receptores mais 
exigentes que precisamos ser. Depois, como transmissores, 
na esfera que nos caiba, dessa ideia de que todos esses 
meios de comunicação devem ser veículos do bem. É tempo 
de despertar, mudar de canal ou desligarmo-nos das tomadas 
do mundo, e nos religarmos a Deus e aos nossos objetivos 
maiores aqui.
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PGR denuncia Aécio por corrupção e obstrução de Justiça
Procuradoria-Geral da República denunciou na sexta-feira 

ao Supremo Tribunal Federal (STF) o senador afastado Aécio 
Neves (PSDB-MG) por corrupção passiva e obstrução de Justiça 
a partir da delação feita por empresários do grupo J&F. O tucano 
é acusado pelo Ministério Público de ter usado o cargo para 
defender interesses da J&F, controladora da JBS , em troca do 
recebimento de propina. Aécio teve uma conversa interceptada 
na qual pedia 2 milhões de reais a Joesley Batista, um dos 

donos do grupo e que fez delação premiada. Posteriormente, a 
quantia exigida pelo senador foi entregue a um primo dele, em 
ação acompanhada pela Polícia Federal e feita com autorização 
do STF. O relator do caso, ministro Marco Aurélio Mello, fi cará 
responsável por instruir a denúncia criminal. Após essa etapa, 
a 1ª Turma do Supremo vai decidir se aceita a acusação e 
transforma ele em réu ou se rejeita a denúncia. 

Prefeita de Ortigueira é punida pela compra de 2.973 pneus em 2 anos
Lurdes Banach deverá restituir R$ 62 mil e pagar multas que somam R$ 18,6 mil. TCE-PR julga 

exagerada a compra desses equipamentos em 2014 e 2015, no primeiro mandato da gestora
A prefeita de Ortigueira, Lourdes Banach, deverá restituir 

R$ 62 mil ao cofre do município devido a gastos excessivos 
na compra de pneus nos anos de 2014 e 2015, durante o seu 
primeiro mandato. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná (TCE-PR), ao julgar processo de tomada 
de contas extraordinária para averiguar a incompatibilidade 
entre a quantidade de pneus utilizada em certos veículos com 
suas respectivas quilometragens e consumo de combustível. A 
multa aplicada à gestora deste município dos Campos Gerais 
soma R$ 18.621,02.  Em 2014 e 2015, durante o primeiro 
mandato de Lourdes Banach (gestões 2013-2016 e 2017-2020), 
a Prefeitura de Ortigueira comprou de 2.973 pneus, somando 
R$ 1.368.886,70 nessa despesa. O gasto tornou Ortigueira um 
dos três municípios paranaenses que mais gastaram em pneus 
em relação à frota municipal no período. Em resumo, foram 
adquiridos entre 8 e 45 pneus para cada um dos 41 veículos da 
frota analisados.  Os apontamentos de irregularidade foram feitos 
pelo Procedimento de Acompanhamento Remoto (Proar) do TCE-
PR, ferramenta eletrônica que acompanha simultaneamente os 
atos de gestão dos órgãos jurisdicionados. O objetivo do Proar 
é impedir a ocorrência ou a continuidade de irregularidades. 
A Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofi m), unidade 
do Tribunal responsável pela instrução do processo, observou 

que não constavam as notas fi scais dos produtos no sistema e 
que houve gastos com outros objetos computados no mesmo 
empenho dos pneus. O relator do processo, conselheiro Nestor 
Baptista, acolheu os apontamentos feitos pelo Proar e a análise 
da unidade técnica, e destacou a incompatibilidade entre 
variação de quilometragem, consumo de combustível e troca 
de pneus. Ao fundamentar seu voto, afi rmou que, nos termos 
do processo, há “relevantes indícios de desvio de materiais ou 
compras desnecessárias, em patente dano ao erário”. De acordo 
com o exame da Cofi m, o montante desnecessário pago pelo 
município soma R$ 62.070,08. Ao votar pela irregularidade das 
contas, o relator determinou a devolução integral deste valor 
pela prefeita Lourdes Banach. Ele aplicou a multa prevista do 
artigo 89, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Tribunal, equivalente 
a 30% do valor do dano. Essa multa soma R$ 18.621,02. Ambos 
os valores deverão ser corrigidos monetariamente, no momento 
do trânsito em julgado da decisão.  Os membros da Primeira 
Câmara acompanharam, por unanimidade, o voto do relator, 
na sessão de 11 de abril. Os prazos para recurso passaram 
a contar em 27 de abril, primeiro dia útil após a publicação do 
Acórdão 1545/17 – Primeira Câmara, na edição nº 1.580 do 
Diário Eletrônico do TCE-PR. O periódico é veiculado no portal 
www.tce.pr.gov.br.

Janot diz que foro privilegiado inviabilizará STF 
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afi rmou 

na quarta-feira que a manutenção do foro privilegiado como 
é atualmente irá inviabilizar a atuação do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e defendeu que a prerrogativa seja limitada a 
crimes cometidos no exercício da função ou em função dela. 
Durante julgamento no Supremo de questão de ordem feita pelo 
ministro Luís Roberto Barroso, relator de uma ação penal contra 
o ex-deputado Marcos da Rocha Mendes, Janot afi rmou que, 
como está hoje, o foro privilegiado protege a pessoa que detém 
um cargo ou mandato e não o cargo ou mandato em si. "Se não 
houver mudanças de paradigma nesse julgamento, não tenho 
dúvida de que o Supremo em breve retornará ao tema, mas 
não mais por razões principiológicas, mas por motivo prático. O 
aumento exponencial das ações criminais irá inviabilizar o regular 
funcionamento da corte em breve espaço de tempo", disse Janot 
durante o julgamento. Barroso decidiu levar a questão de ordem 
ao plenário do STF devido ao risco de prescrição dos supostos 
crimes cometidos por Mendes. Ele é acusado de compra de 
votos na eleição de 2008, quando foi eleito prefeito de Cabo Frio 
(RJ). Na eleição de 2014, foi eleito para uma vaga de suplente 

de deputado, tendo chegado à Câmara em 2015, quando seu 
caso foi levado para o Supremo. Novamente eleito prefeito em 
2016, Mendes renunciou ao mandato parlamentar quando seu 
caso já estava pronto para ser julgado pela 1ª Turma do STF. 
Com base neste caso, Barroso também defende a restrição 
do foro privilegiado a fatos relativos ao mandato. O ministro, o 
primeiro a votar neste julgamento, afi rmou que da maneira que 
se encontra hoje a prerrogativa de foro criou um sistema que 
funciona mal, gera impunidade e traz desprestígio ao Supremo. 
Caso o tribunal decida restringir o foro privilegiado, a decisão 
pode ter impacto nos casos de dezenas de políticos citados na 
operação Lava Jato e cujos casos tramitam no Supremo. No 
fi nal de abril, o Senado aprovou em primeiro turno de votação 
uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com 
o foro privilegiado para todas as 35 mil autoridades, mantendo a 
prerrogativa apenas para os presidentes dos da República, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), da Câmara dos Deputados e 
do Senado. A PEC ainda precisa ser aprovada em uma segunda 
rodada de votação no Senado antes de passar por igual processo 
na Câmara.

Presidente da CCJ quer agilizar PEC do fi m do foro privilegiado
O deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) é eleito presidente 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara 
dos Deputados O deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) é 
eleito presidente da Comissão de Constituição. Ao contrário 
das principais lideranças da Câmara, deputados defenderam na 
quinta-feira, 1º de junho, dar agilidade à tramitação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o foro especial por 
prerrogativa de função nos casos de crimes comuns para todas 
as autoridades – com exceção dos chefes dos Três Poderes. A 
PEC foi aprovada em segundo turno na quarta-feira no Senado 

e quando chegar à Câmara será submetida primeiramente à 
aprovação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. 
O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), 
disse que a sociedade quer ver o tema andando na Câmara e 
sugeriu que juristas sejam ouvidos durante o trâmite da proposta. 
“Vamos dar agilidade. Esse é um tema que precisa ser debatido”, 
declarou. Pacheco afi rmou que a PEC deve ser apensada a 
outra proposta com conteúdo correlato na CCJ e que o atual 
relator, o líder do DEM Efraim Filho (PB), deve incorporar a 
PEC ao seu relatório.
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Fantástico -  Cadê o dinheiro que tava aqui? 
A Polícia Federal (PF) já localizou R$ 980 mil do total de 

R$ 2 milhões que fazem parte das investigações envolvendo 
o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), de acordo com 
reportagem publicada pelo Fantástico, da Rede Globo. Aécio foi 
gravado pedindo R$ 2 milhões ao dono da JBS, Joesley Batista, 
que usou a gravação em sua delação premiada. A entrega 
do dinheiro foi negociada por um executivo do grupo J&F, do 
qual a JBS faz parte, Ricardo Saud. Segundo a reportagem do 
programa televisivo, PF afi rma que seriam entregues quatro 
malas, com R$ 500 mil cada uma, a Frederico Pacheco de 
Medeiros, primo do senador. De acordo com as investigações, 
Frederico repassou o dinheiro a Mendherson Souza Lima, 
então assessor parlamentar do senador mineiro Zezé Perrella 
(PMDB-MG). O Fantástico mostrou que R$ 500 mil foram 
transferidos para a ENM Auditoria, empresa com sede em Belo 
Horizonte e pertencente a Euler Nogueira Mendes. Por sua vez, 
a ENM depositou o valor na conta da Tapera Participações, 
empresa que tem como um de seus donos Gustavo Perrela, 
ex-deputado estadual e fi lho de senador Zezé Perrela. Além 
disso, a Tapera conferiu procuração para administração a 
Mendherson Souza Lima. A Polícia Federal também já havia 
encontrado R$ 480 mil na casa da sogra de Mendherson. 

MPF pede a Moro prisão do ex-presidente 
Lula

Em suas alegações fi nais no processo que apura o suposto 
pagamento de propina pela OAS ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pelo triplex do Guarujá, o MPF (Ministério Público 
Federal) pediu nesta sexta-feira (2) que o petista seja condenado, 
junto a outros seis réus, pelos crimes de corrupção passiva, ativa 
e lavagem de dinheiro. Segundo informação publicada pelo G1 
na manhã de sábado, O MPF alega que Lula teria recebido o 
apartamento como contrapartida por contratos fechados entre 
a OAS e a Petrobras durante sua gestão como presidente 
da República. Também são réus no caso o ex-presidente da 
OAS, Léo Pinheiro, os executivos da empresa Agenor Franklin 
Medeiros, Paulo Gordilho, Fábio Yonamine e Roberto Ferreira, 
e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto. Todos 
são acusados de lavagem de dinheiro e corrupção ativa. A 
ex-primeira-dama Marisa Letícia teve o nome excluído da ação 
após a sua morte, em fevereiro passado. O Ministério Público 
Federal ainda pede que o juiz federal Sergio Moro, responsável 
pela condução da operação Lava Jato, determine a apreensão 
de R$ 87 milhões, valor do montante de propinas que foram 
pagas nos contratos entre a OAS e a estatal. Apesar de ter 
recebido apenas R$ 3 milhões dessa totalidade, o ex-presidente 
ainda teria que pagar mais R$ 87 milhões em multas. O pedido 
foi encaminhado à Justiça Federal de Curitiba e faz parte das 
alegações fi nais do processo que apura o suposto pagamento 
de propina por parte da OAS. Agora, é a vez das defesas 
contestarem os argumentos da acusação, o que deve ocorrer 
até o dia 20 de junho. Em seguida, o processo voltará ao juiz 
Sergio Moro, que tomará sua decisão fi nal.

Acusação a Temer é ‘suposição da oposição’, diz Torquato Jardim
O novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, voltou a 

defender o presidente Michel Temer em relação ao inquérito 
que investiga o peemedebista no Supremo Tribunal Federal 
(STF) por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização 
criminosa, aberto a partir das delações da JBS. Em entrevista 
ao jornal O Globo publicada na sexta-feira, Jardim afi rmou 
que Temer “não foi acusado, há uma suposição de críticas da 
oposição” e que, neste momento, deve prevalecer a presunção 
de inocência do presidente. “Estamos abrindo mão no Brasil 
de um valor civilizatório fundamental, que é a presunção de 
inocência, o devido processo legal. Um bandido confesso 
chamado delator fala e vira condenação. Sem completar a 
investigação, sem haver processo administrativo próprio, sem 
resposta, sem sentença, sem nada. Então, nesse caso, é preciso 

conhecer a tal fi ta (gravada pelo empresário Joesley Batista). 
Um perito fala em 50 manipulações, outro em 70, um terceiro 
diz que são muitas e que não é possível quantifi car. Enquanto 
não houver a perícia para fi xar os exatos termos em seu diálogo, 
não vou comentar”, disse o ministro. Questionado a respeito 
da fundamentação do pedido de inquérito contra Michel Temer 
pela Procuradoria-Geral da República, aceito pelo ministro 
Edson Fachin, do STF, Torquato Jardim disse não conhecer e 
não ter lido a peça. O ministro da Justiça atribui ao que chama 
de “cultura de informalidade” da vida parlamentar o encontro 
entre o presidente da República, deputado federal por 24 anos 
e presidente da Câmara três vezes, e o empresário Joesley 
Batista, dono da JBS, que se deu tarde da noite em um porão 
do Palácio do Jaburu.

Fachin nega adiar depoimento Temer 
O ministro Edson Fachin negou o pedido que a defesa do 

presidente Michel Temer fez ao STF (Supremo Tribunal Federal) 
de suspender o depoimento do peemedebista até a conclusão da 
perícia da Polícia Federal no áudio gravado por Joesley Batista, 
dono da JBS. Os advogados de Temer irão agora pedir a Fachin 
que oriente a PF a se abster de formular perguntas sobre o 
conteúdo da gravação. O áudio a que a defesa do presidente se 
refere foi gravado por Joesley em encontro com Temer na noite 

de 7 de março no Palácio do Jaburu. A gravação foi utilizada pelo 
empresário para negociar acordo de delação premiada com a 
Procuradoria Geral da República. Como ainda não passou por 
perícia ofi cial, tem sido alvo de questionamentos da defesa de 
Temer, que chegou a contratar um perito que contestou seu valor 
como prova judicial. O ministro Fachin autorizou nesta terça (30) 
a PF a tomar depoimento de Temer por escrito. O pedido dos 
advogados do presidente visava reverter essa decisão. 

TEMOS QUE TEMER

Janot e Temer tiveram encontro fora da agenda em 2015
Um dos pontos mais criticados no encontro do presidente 

Michel Temer (PMDB) com o empresário Joesley Batista, do 
grupo JBS, foi o fato de ter sido omitido da agenda ofi cial e 
acontecido no Palácio do Jaburu, residência ofi cial do presidente. 
A conversa entre os dois, gravada pelo empresário, baseou um 
pedido de abertura de inquérito pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR). A coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, 
revelou que um documento produzido pelo governo aponta 
a existência de um encontro nos mesmos moldes, fora da 
agenda e na residência, de Temer, então vice-presidente de 
Dilma Rousseff (PT), com o procurador-geral Rodrigo Janot. 
A informação estaria em um documento encaminhado pelo 

Palácio do Planalto a pedido da PGR, ao lado de outros seis 
encontros ofi ciais. O encontro, realizado em março de 2015, 
Janot teria avisado Michel Temer que encaminharia pedidos de 
inquérito contra os então presidentes da Câmara e do Senado, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Renan Calheiros (PMDB-AL). À 
coluna, pessoas próximas ao procurador avaliaram que era um 
procedimento comum avisar Dilma e Temer sobre inquéritos 
contra os chefes do Congresso Nacional. Procurada a PGR 
informou que não conseguiu ter acesso ainda à agenda do 
procurador Rodrigo Janot em 2015 para se posicionar a respeito 
da reunião. O Palácio do Planalto ainda não havia se manifestado 
até a publicação desta nota.

O PSDB apóia e seguirá apoiando governo Temer
Tudo bem é o nosso que eles roubam!

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, afi rmou 
na quinta-feira em Washington que seu partido, o PSDB, está no 
governo do presidente Michel Temer (PMDB) e tem consciência 
de seus compromissos, entre eles, o de apoiar as reformas em 
curso. “O PSDB, na sua linha dominante, é um partido que está 
no governo, que apóia o governo e que sustentará o governo”, 
disse. Segundo ele, há clima político no Brasil para aprovar as 
mudanças em andamento e Temer, “mais do que ninguém, tem 

hoje condições de angariar maioria parlamentar para aprovar 
as reformas”. “Todos compreendem que estamos vivendo um 
momento de turbulência política no Brasil. Isso é inegável. Mas 
não há turbulência institucional. As instituições funcionam e 
é isso que conta nas relações externas dos países”, disse o 
ministro, após reunião com o secretário-geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Rocha Loures é preso pela Polícia Federal
Agora a casa cai!

O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) foi preso na manhã de sábado 
(3). A informação foi dada pela Polícia Federal. Rocha Loures foi assessor especial 
do presidente Michel Temer. O mandado de prisão foi assinado na noite de sexta 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin, relator da 
Operação Lava Jato, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). A prisão 
preventi va (antes da condenação) foi em Brasília e o ex-deputado foi levado para a 
Superintendência da PF no Distrito Federal.

Planalto se cala diante de prisão de homem de confi ança de 
Temer

O Palácio do Planalto não vai se manifestar ofi cialmente sobre a prisão de 
Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor ofi cial do presidente Michel Temer. 
O presidente, que inicialmente passaria o fi m de semana em São Paulo, retornou 
a Brasília na noite de sexta-feira, 2, logo após começar a surgir os primeiros sinais 
de que Rocha Loures seria preso. Amigo de longa data de Temer, Rocha Loures foi 
preso depois de o presidente decidir reti rar Osmar Serraglio (PMDB-PR) do Ministério 
da Justi ça. Rocha Loures era suplente de Serraglio na Câmara e acabou perdendo 
a prerrogati va de foro após o peemedebista reassumir o mandato parlamentar. 
Quando foi defl agrada a Operação Patmos, em 18 de maio, o ministro Edson Fachin, 
relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), havia alegado a imunidade 
parlamentar de Rocha Loures para não autorizar a prisão.

Loures foi preso para delatar, diz advogado de ex-deputado
Responsável pela defesa de Rocha Loures (PMDB-PR), o advogado Cezar Roberto 

Bitencourt avalia que o ex-deputado foi "preso para delatar". Segundo ele, há uma 
tentati va de forçar o peemedebista a colaborar, mas a previsão é de que ele se 
mantenha em silêncio e não opte pelo acordo com o Ministério Público. "Para que 
seria preso no sábado? Só pode ter sido preso para delatar. Não poderia ser (decidido) 
na 3ª feira em sessão na Turma?", disse o advogado ao Estado, em referência ao dia 
de sessão nas Turmas do STF, que analisam questões penais. Quando veio à tona a 
gravação que mostra Loures recebendo uma mala com R$ 500 mil reais após acerto 
com empresários do Grupo J&F, defensores do ex-deputado chegaram a fazer um 
sinal aos investi gadores. A expectati va era de que Loures parti sse para um acordo 
de delação premiada. No entanto, há cerca de 1 semana ele trocou sua defesa. 
Bitencourt é contrário à delação em regra e defende que esse não deve ser o primeiro 
instrumento uti lizado. O advogado disse que Loures está tranquilo e deve usar seu 
direito consti tucional a permanecer em silêncio.
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1) Casa Alvenaria, três quartos, 
Rua Ismael Pinto Siqueira 1101, R$ 
600,00 mensais  
2) Casa Alvenaria, dois quartos, Av 
Brasil 1166, R$ 800,00 mensais  
3) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Rua dos Dominicanos, R$ 650,00 
mensais  
4) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial do lago, R$ 400,00 
mensais 
5) Casa Alvenaria, dois quartos, 
Residencial Casavechia, R$ 500,00 
mensais 
6) Casa Alvenaria, 3 quartos, 
Conjunto Padre João Carlos 
Araujo, R$ 500,00 mensais 
7) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Marta Bueno de Camargo, 
R$ 500,00 mensais (seis casas 
disponíveis) 
8) Casa Alvenaria, 4 quartos, Rua 
Vital Brasil 40, R$ 880,00 mensais  
9) Casa Alvenaria, 2 quartos, 
Rua Candido Bastiani, R$ 600,00 
mensais  
10) Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
Eurides Cavalheiro de Meira 359, 
centro R$ 600,00 mensais 
11)  Casa alvenaria, 2 quartos, Rua 
Presbítero Joaquim L. Melo 88, R$ 
400,00 mensais  
12)  Casa Alvenaria, 2 quartos, Rua 
São Paulo 1560, centro, R$ 700,00 
mensais  
13) Sala comercial, Rua Eurides 
Cavalheiro de Meira, 167 Centro, 
R$ 1.500,00 mensais 
14) Barracão, Rua Antonio Garcia 
da Costa, R$ 900,00 mensais

1. Terreno área de 480m² Rua 

Nossa Senhora de Fátima, Mauá 
da serra – Pr, R$ 45.000,00 
2. Terreno área de 354m², Jardim 
novo Faxinal, R$ 45.000,00 
3. Terreno 600m² Rua Yani de 
Oliveira Munhoz, R$ 300.000,00 
4. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 
R$ 100.000,00 (Dois disponíveis) 
5. Terreno 288m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
6. Terreno 300m², Rua Candido 
Bastiani, Vale Verde R$ 65.000,00 
7. Terreno 310m² Residencial 
Rosa, Cruzmaltina, R$ 55.000,00  
8. Terreno 300m², Residencial 
Vale Verde, R$ 50.000,00 
9. Terreno 313m², Residencial 
Vale Verde, R$ 60.000,00 
10. Casa Madeira 200m², terreno 
de 600,00m², Rua Mato Grosso, 
R$ 120.000,00 
11. Casa Alvenaria situada a 
Rua João Sansonovski 63, R$ 
350.000,00 
12. Casa Alvenaria terreno 200m², 
Rua Presbítero Joaquim L. Melo 
88, R$ 135.000,00  
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 98,00m²  
terreno 600,00m², Rua São Paulo, 
R$ 250.000,00 
16. Casa Alvenaria, terreno 
440,00m² Rua Anita Garibaldi 
245, R$ 130.000,00 
17. Casas Novas 70m² Residencial 
do Lago R$ 110.000,00

LOCAÇÃO

VENDA

FONES: 
(43) 3461-2222 
(43) 99659-2121

CONTATO:
www.faxinalimoveis.com.br

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

TERRENOS BORRAZÓPOLIS

Rosário do Ívai agora com novidades: 
aulas 1 vez por semana ou 100% online

No Ensino a Distância da Unopar, você tem 23 cursos 
à sua escolha, com aulas ao vivo via satélite, 1 vez por 
semana ou 100% online. Cursos reconhecidos pelo MEC, 
o diploma é igual ao do presencial e a mensalidade cabe 
no seu bolso. Inscreva-se já no site unopar.br ou visite o 
Pólo de Rosário do Ívai, na Avenida São Paulo, número 
402, Fone (43) 3465 1454 / 3465 1487 Vestibular Unopar 
2014! Unopar. Mais próxima, para você ir mais longe. 
Relação de Cursos: Cursos Licenciaturas e Bacharéis; 
Administração, Artes Visuais - Licenciatura, Ciências 
Biológicas - Licenciatura*, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas (Economia), Geografi a - Licenciatura, História 
- Licenciatura, Letras - Lígua Portuguesa e Respectivas 
Literaturas - Licenciatura, Matemática - Licenciatura, 
Pedagogia - Licenciatura, Serviço Social, Sociologia 
- Licenciatura. Cursos Superiores de Tecnologia em: 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e 
Imagem Pessoal*, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão 
Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, 
Segurança do Trabalho, Engenharia da Computação 
e Engenharia da Produção. *Além dos encontros 
presenciais semanais obrigatórios, tem encontros 
presenciais quinzenais obrigatórios para as aulas práticas.

UNOPAR EAD -  Se você quer estudar, procure 
o Polo da Unopar de Rosário do Ivaí. Garantia, 

qualidade e facilidade para concluir seus estudos 
ou fazer uma nova faculdade. Aproveite e faça 

isso agora, porque "Tempo" é dinheiro

15. Casa Alvenaria 98,00m²  


