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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

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
Nada ta tão ruim que não possa piorar, depois 

dos Anões do Orçamento, veio o Mensalão, 
depois veio o Petrolão, ai veio a JBS, tem ainda 
o caso mais emblemático, o do Nióbio, só este 
já deu ao Brasil um prejuízo de 3,2 trilhões de 
dólares. Esse País é um poço sem fundo de 
roubalheira. Não há outro caminho, ou mudamos 
ou mudamos. Chega de ladrões, picaretas na 
política. Fora Temer e sua quadrilha, Gilmar 
Mendes e sua corja, e todos os congressistas, 
pois não existe nenhum honesto, quem não 
rouba compactua. Eles estão falando em crise 
da Previdência, do Trabalho, Política, enfi m 
uma crise institucional que vive o Brasil. Só que 
quem provocou tudo isso foram eles, os véinhos 
corruptos do Congresso, apoiado pelos veinhos 
corruptos do judiciário, sempre comandados por 
um executivo corrupto. E o povo? O povo vota 
e os colocam nos cargos, para que eles gastem 
o dinheiro do seu suor. Sou fã da Revolução 
Francesa, mais ainda mais de uma Brasileira. 
Assim espero, pois não vejo outra saída! Viva o 
Moro e a Lava Jato!   

Valete toma todas e da peti, além disso, perde o 
rumo do banheiro e foi embora guinchado pelo valeti 
amigo. Que aço!

A corrupção é tanta que desanima a gente. 
Quem pensou que o Lula era mentiroso, tai agora o 
Temer. Que não sabe nem que avião pegou com a 
família. Mas a muié dele sabia!

Morena da Terra do Café ta na mira de valeti 
apaixonado, só que o moçoilo não chega. Vai se não 
pode ser tarde demais.  

Essa veio da Terra do Tumati – Patraozão não 
agüentou mais o luluzinho falando mal dele, e quer 
saber quanto ele cobra pra trabaiá contra ele na 
próxima eleição. que ele vai pagar.

Veinho da relada em carro de vereador e vai 
embora. Muuuu!!

A coisa ta feia na Terra do Boi, tem gente dando 
chifrada em luluzinho!  

Valeti toma todas e vai pro cadeado. Cuidado, 
pode ser a próxima vitima. Huuiii!

Quem será a miss frentista, dizem as más 
línguas ela gosta de mostrar os atributos pros 
fregueses. Vou lá abastecer!

Na Terra da Uva loirinha mignon ta que ta, mais 
lindia do que nunca. É vero!

Dizem que em terra de saci uma calça da pra 
dois, já na Terra do Boi, quatro trabalham por nove.

Na Terra da Madeira tem uns valetis espalhando 
notícias frias. Já não basta o tempo?

Cuidado com o que pensa e diz, a próxima 
vitima pode ser você. Huuuii! Se foi pra mim errou!

Quem será que tomou todas e perdeu o rumo? 
Tem muitos e muitas, na parada!

            www.facebook.com/jornalsonegocios

           jornal.sonegocios@hotmail.com
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notícias frias. Já não basta o tempo?
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 FARMÁCIAS DE PLANTÃO EM FAXINAL

De 12/06 a 18/06

Rocha Loures pede cabelo preservado
Zé bonitinho?

As prisões de políticos no âmbito da Lava Jato têm 
revelado os pecados capitais dos homens públicos do Brasil. 
Além da ganância evidente de tantos personagens, a defesa 
do ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha 
Loures, tornou público outro pecado, a vaidade. Ao solicitar uma 
audiência de custódia (quando o preso se apresenta ao juiz 
depois da prisão em fl agrante) ao ministro Edson Fachin, relator 
da Lava Jato no Supremo, a defesa do ex-deputado solicitou 
que ele tivesse preservado o direito de não ter o cabelo raspado, 
como fi zeram com o bilionário Eike Batista no Rio de Janeiro, 
caso ele fosse transferido de prisão. Preso desde sábado (3) 
no presídio de Curitiba, após ser fl agrado com uma mala de 
500.000 reais em propina da JBS, o ex-deputado paranaense 
está notoriamente incomodado com os efeitos do furacão JBS. 
Os advogados de Rocha Loures, alegam no pedido de custódia, 
que a mídia tem divulgado com insistência sobre uma possível 
transferência do ex-assessor presidencial para a Papuda, 
segundo ele, “apenas para aumentar o constrangimento e expor o 
ex-deputado como se fosse um troféu aos famintos que desejam 
saborear um banquete.” Foi nessa linha que entrou o pedido 
de que tivesse o cabelo preservado, caso ele seja transferido 
de presídio. O advogado afi rma, no texto, que Loures não quer 
passar por tratamento desumano e cruel. “É indispensável que 
assegure um mínimo de privacidade e dignidade do requerente, 
como determina da Constituição Federal”. Não se sabe ao certo 
se esse pedido pode ser acatado. Mas já é fato que Rocha 
Loures vai continuar detido, apesar de ter solicitado um habeas 
corpus para responder aos crimes que lhe são atribuídos em 
liberdade. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, negou 
tramitar a solicitação, por entender que ele não cabe habeas 
corpus contra a decisão de outro ministro da Corte (no caso, 
Fachin, que autorizou a prisão de Loures).

Justiça Eleitoral nega pedido de prisão de 
Garotinho

Mais um ladrão com benesses da justiça!
A Justiça Eleitoral negou, na segunda-feira (5) o pedido de 

prisão do ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PR). Na 
decisão, o juiz eleitoral Glaucenir Silva de Oliveira afi rma que 
não consegue enxergar como o réu poderia usar matérias nada 
jornalísticas para atacar autoridades. O pedido foi feito pelo 
Ministério Público Estadual em Campos dos Goytacazes, norte 
do Estado do Rio, na última sexta-feira (2). Suspeito de usar um 
programa assistencial chamado Cheque Cidadão para fraudar 
a eleição municipal de Campos no ano passado, Garotinho 
foi acusado pelo promotor Leandro Manhães de ameaçar 
uma testemunha, por meio de terceiros. A suposta ameaça foi 
relatada pela radialista Elizabeth Gonçalves em depoimento à 
polícia em maio. Outra acusação feita pelo promotor é de que 
Garotinho esteja usando seu blog para atacar testemunhas ainda 
não ouvidas no processo. Em novembro passado, Garotinho 
foi preso por causa dessa mesma ação, mas conseguiu um 
habeas corpus. Em nota divulgada na sexta-feira (2), o advogado 
Fernando Fernandes, que defende Garotinho, afi rmou que o 
promotor está desafi ando o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo 
ele, as razões que embasam o pedido são uma afronta à decisão 
do TSE que deu liberdade de manifestação ao ex-governador.

R$ 190,25 bilhões para Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018
O governo federal anunciou na manhã de 07 de junho, 

R$190,25 bilhões em recursos para o Plano Agrícola e Pecuário 
2017/2018. Apesar do contingenciamento feito em diversas 
pastas, o valor supera os R$ 185 bilhões disponibilizados para 
o período entre julho de 2016 e junho de 2017. O anúncio foi 
feito pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, em cerimônia 
no Palácio do Planalto.  De acordo com o ministério, o volume 
de crédito para custeio e comercialização fi cará em R$ 150,25 
bilhões. Deste total, R$ 116,25 bilhões com juros e taxas fi xados 
pelo governo. Outros R$ 34 bilhões serão disponibilizados a 
juros livres, por meio de negociações envolvendo as instituições 
fi nanceiras e o produtor.  "O setor agrícola colocou mais de 13% 
no PIB deste trimestre”, disse Maggi ao iniciar seu discurso. 
“Muitos me questionam sobre o fato de o Brasil ser um país de 
vendas de commodities. Eu discordo ao associar isso ao setor 
agrícola. O setor ferroso é, a meu ver, extrativista. Mas quando 
vendemos nossos produtos [agrícolas e pecuários] nós vendemos 
tecnologias de muitos e muitos anos. O Brasil não seria o produtor 
de alimentos que é hoje sem os conhecimentos tecnológicos 
que tem hoje. O Brasil vende muito conhecimento e estudo 
desenvolvido em cada tonelada”, completou.  Segundo o Mapa, 
os juros cobrados sofreram redução de um ponto percentual ao 
ano nos “programas prioritários" voltados à armazenagem e à 
inovação tecnológica na agricultura – ligados ao Programa para 
Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), e ao Programa 
de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária 
(Inovagro), respectivamente. A taxa cobrada nesses dois 
programas é a mesma: 6,5% ao ano. Os juros cobrados para 
o custeio caíram de 8,5% e 9,5% ao ano para 7,5% e 8,5%.  O 
Inovagro tem entre seus objetivos fi nanciar equipamentos de 
agricultura de precisão e terá, à sua disposição, R$ 1,26 bilhão 
em recursos, com limite de R$ 1,1 milhão por produtor. Ainda 
no âmbito deste programa, será disponibilizada uma linha de 
crédito para facilitar a conectividade no campo, em ações para 

informatizar e dar acesso à internet às propriedades rurais. O 
governo estima que a produção agrícola aumente no período e 
fi que em 232 milhões de toneladas de grãos: um aumento de 
24,3% na comparação com a safra 2016/2017. Para dar conta 
desse aumento na safra, serão disponibilizados R$1,6 bilhão 
em recursos para investimento em armazenagem. Inicialmente, 
o Mapa informou que o valor total do plano seria de R$188,3 
bilhões. O reajuste de última hora se deve a mais recursos para 
comercialização e seguro agrícola. “Nós falamos [inicialmente] 
em R$ 188 bilhões, mas o número correto é maior porque tem 
R$ 550 milhões disponíveis para o seguro rural e R$ 1,4 bilhão 
para comercialização”, disse o ministro. O Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) terá R$21,7 bilhões 
em recursos a uma taxa de juros de 7,5% ao ano. Médios 
produtores rurais terão R$ 18 bilhões à disposição para custeio 
e R$ 3,7 bilhões em investimentos. Uma das novidades desta 
versão do Plano Agrícola e Pecuário está a retomada de linha 
de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Bndes) para a renovação de canaviais. Serrão R$1,5 
bilhão em recursos.   Já Programa de Modernização da Frota de 
Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras 
(Moderfrota) contará com R$ 9,2 bilhões em recursos. Para a 
compra de máquinas e implementos agrícolas haverá um limite 
de 90% do valor fi nanciado, com prazo de pagamento de 7 anos. 
O limite de fi nanciamento de custeio será de R$ 3 milhões por 
produtor, por ano-agrícola, informa o Mapa. Para o médio produtor, 
o limite será de R$ 1,5 milhão, com um prazo de pagamento é 
de 14 meses para produtores de grãos. Além disso o governo 
anunciou que está ampliando a abrangência de fi nalidades 
fi nanciadas com a fonte Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). 
A expectativa é que se atinja um montante de R$ 27,3 bilhões 
com essa fonte, para fi nanciamento da cadeia do agronegócio. 
O produtor poderá contar com R$ 550 milhões do Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), em 2018. Outros 
R$1,4 bilhão serão disponibilizados para apoio à comercialização.

O crime na conquista do poder o deslegitima
Uma ministra de valores!

A ministra Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
no sexto voto, empatou em 3 a 3 o julgamento da chapa Dilma-
Temer, acusada de abuso de poder econômico e eleitoral nas 
eleições presidenciais de 2014. “É inegável a gravidade dos 
fatos e indisfarçável o refl exo eleitoral”, afi rmou. “O crime na 
conquista do poder o deslegitima”, afi rmou Rosa Weber. “Há 
sintonia e harmonia entre os depoimentos tomados nos autos, a 
demonstrar robusto acervo probatório, de inegável credibilidade, 
capaz de afastar eventuais dúvidas quanto ao que se pode deles 
concluir”, disse. Na argumentação para a votação, Rosa Weber 
disse que é possível incorporar fatos novos ao julgamento que 
não eram do conhecimento do autor da ação inicial contra a chapa 

Dilma/Temer, mas que, mesmo se optasse por desconsiderar a 
Odebrecht, haveria motivo para cassação. “Não preciso usar as 
provas da Odebrecht. É o fi nanciamento indireto da campanha 
via Petrobras”, disse. “Não tenho como não endossar a leitura 
dos autos feita pelo relator”, disse Rosa Weber, concordando 
com a cassação. Também rebatendo um dos pontos citados no 
julgamento para salvar a chapa, Rosa Weber afi rmou que “não 
se impressiona” com o “argumento de que toda campanha que 
recebeu propina deve ser impugnada”. “Estou julgando essa ação 
que me foi apresentada, outras não me foram apresentadas”, 
disse. A ministra disse que seu voto se dava em defesa da 
"preservação do interesse público de lisura eleitoral".

PSDB convoca reunião para decidir permanência no Governo
PSDB marcou para segunda-feira, 12, a reunião da Executiva 

Nacional que vai decidir sobre o desembarque do governo 
Michel Temer. Com esse anúncio, os tucanos sinalizam que vão 
esperar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chegar a um veredito 
sobre a chapa Dilma-Temer antes de defi nirem uma posição 
em relação à gestão peemedebista. A reunião tucana estava 
marcada para quinta-feira, 8. Isso porque parte dos deputados 
e líderes do partido, pressiona para que a legenda abandone o 
governo o quanto antes. O adiamento foi divulgado depois de 
uma conversa realizada entre senadores tucanos, comandada 
pelo senador Tasso Jereissati (CE), presidente da sigla. Em 
vez de consultar apenas a executiva, o dirigente convocou as 
bancadas no Congresso e todos os presidentes estaduais do 
PSDB. A ideia é dar um caráter institucional inquestionável ao 
posicionamento tucano, seja ele qual for. Antes do adiamento, 

Tasso havia ampliado o "colégio eleitoral". Em vez de consultar 
apenas a executiva, ele convocou as bancadas no Congresso, 
governadores e todos os presidentes estaduais do PSDB para 
o encontro. A ideia é dar um caráter institucional inquestionável 
ao posicionamento tucano, seja ele qual for. A permanência 
do PSDB na base governista é considerada pelo Palácio do 
Planalto determinante para evitar uma debandada geral de 
aliados. "Nem (a vidente) Mãe Dinàh adivinharia o resultado 
da reunião de amanhã", disse Tripoli ao Estado. Pelo menos 
dois diretórios tucanos - Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul - 
tiraram posição em defesa do desembarque do governo. O de 
São Paulo caminhava para esse desfecho, mas um concorrida 
plenária realizada na segunda-feira acabou sem que o tema 
fosse encaminhado para votação.

Farmácia Nova
99985-1000
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O  C  O  R  R  Ê  N  C  I  A  S
porção. Quando a vítima foi preparar, os autores entraram no balcão e 
pegaram sua carteira com documentos e dinheiro, Os autores eram, um 
homem de estatura alta, cabelo raspado dos lados, topete com luzes, 
gordo e moreno claro, e a mulher de estatura mediana, cabelo preto e 
cumprido, cor clara e magra.

Roubo no Lava Jato
Em Faxinal, às 17 horas, de 05 de junho, o morador de 38 anos, 

afi rmou ser arrendatário de um lava rápido, sendo que na data de 04 de 
junho, domingo, notou que tentaram furtar sua bomba de lavagem, mas 
não conseguindo, levaram apenas uma caixa de ferramentas, por isso, 
ele reforçou as fechaduras e não registrou boletim. Porém no dia 05 de 
junho, ao retornar para as atividades, percebeu que havia sido levada a 
referida bomba de lavagem, na cor laranja.

Furto a mercado em Faxinal
No dia 07 de junho, quarta-feira, logo pela manhã, um comerciante, 

dono de mercado, localizado na Rua Antonio Garcia da Costa com a Rua 
José Maria Bueno, contou que saiu do estabelecimento, por volta das 
20h00min, da terça-feira, dia 06 de junho, e retornando às 07h30min, do dia 
seguinte, quando constatou o furto. Ele acredita que os meliantes subiram 
em uma árvore, que fi ca nos fundos, para ter acesso ao teto do mercado. 
Foram furtados: chocolates; biscoitos recheados; cigarros diversos; além 
de um computador e um celular da marca Samsung. Mais tarde, a Polícia 
Militar localizou o computador (Notebook) jogado embaixo de uma casa 
abandonada. Ele foi devolvido ao proprietário.

Acusado de furtos é detido em Mauá da Serra 
 A Polícia Militar confi rmou que o homem da foto, foi detido na cidade 

de Mauá da Serra. Os PMs que estavam de plantão, no domingo, 04 de 
junho,  foram informados que a vítima de um furto, em data anterior, teria 
reconhecido o autor do fato e que o mesmo estaria perambulando pelas 
Ruas do Bairro 106. No local, foi abordada a pessoa com as características 
informadas e que estava sendo contido por populares. Checado via sistema, 
constatou-se que contra o mesmo constava um mandado de prisão em 
aberto. Ele tem passagens e tinha uma tornozeleira desligada. Os soldados, 
T. Moreira e Fernandes, o conduziram a Delegacia de Marilândia. 

Preso terceiro integrante de quadrilha em Rosário do Ivaí
 O Delegado, Dr. Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, de Grandes 

Rios, e sua equipe da Polícia Civil, confi rmaram, a prisão do terceiro 
acusado de participar de uma  onda de assaltos que foram praticados 
em Rosário do Ivaí. No dia 09 de junho, de 2017, foi localizado no centro 
daquela cidade, o jovem Wellington de Barros da Silva, de 32 anos, que a 
exemplo dos demais, ele negou, mas há evidências de sua participação. 
Foram vários assaltos praticados pela quadrilha, e entre as vítimas estão: 
Joaquim Anésio; Dona Isabel; Antônio Avelã; Eduardo Pisoni; e um caso 
que aconteceu em 31 de março, de 2017, dia em que a PM foi acionada 
por uma jovem mulher de nome Raquel, da família do Liveirinha, do Bairro 
Água Amarela, às 22 horas. No local, ela disse que familiares foram vítimas 
de um assalto praticado por três elementos que chegaram armados com 
facas e revólver. Os meliantes eram todos magros e um moreno. Eles 
exigiram computadores, dinheiro e objetos de valor. 

Bandidos fazem família refém em Ribeirão Bonito 
Na zona rural de Grandes Rios, foi praticado um assalto contra a 

família do comerciante Douglas Virtuã, fi lho do Marquinhos Virtuã, pessoal 
que reside na região do Distrito de Ribeirão Bonito e viveram momentos 
de terror. O roubo ocorreu às 02:30 horas, da madrugada de quarta-feira, 
dia 07 de junho, de 2017, no Sítio São Marcos.  Douglas, que é dono de 
uma loja em Cruzmaltina, informou que se deslocava para sua residência 
com seu carro, um Fiat Strada de cor vermelha  placas AXR 9350,  quando 
foi surpreendido por quatro homens com armas de fogo nas mãos e 
encapuzados. Eles o  renderam e foram com ele até sua casa. Chegando 
no local, os pais também foram feitos reféns. Ainda segundo as vítimas, 
os ladrões perguntavam a todo tempo sobre armas e um cofre. Ao fi nal, 
todos foram amarrados no interior da residência e os bandidos fugiram 
levando a Fiat Strada, jóias, dois celulares e aproximadamente 30 mil 
reais em dinheiro. Buscas foram feitas, mas até os bandidos não foram 
encontrados. A Polícia investiga o crime. 

Homem comete ato extremo na cidade Mauá da Serra 
A Polícia Militar de Mauá da Serra, confi rmou a morte de Sílvio Rosa, um 

homem de 72 anos, que foi vítima de disparo de arma de fogo na cabeça, 
fato ocorrido no dia 08 de junho, de 2017, quinta-feira, na Rua Das Flores, 
Vila Maria, um bairro urbano. As primeiras informações davam conta de 
que a vítima havia sofrido um AVC - Acidente Vascular Cerebral, o que a 
deixou deprimida, motivo que, supostamente, culminou com o suicídio. 

 Chuvas causaram transtornos em Faxinal
As chuvas que se iniciaram na noite de domingo (04), em todo o 

estado do Paraná, trouxe muitos transtornos para a região do Vale do Ivaí. 
A cidade de Faxinal recebeu somente na madrugada de segunda-feira, 
um volume superior a 120 mm de chuva. Foram vários pontos alagados 
na cidade de Faxinal, na zona rural no Bairro dos Pimentas, um bueiro 
acabou não aguentando a força das águas e acabou levando uma parte 
da estrada, deixando moradores ilhados. No Barreirinho, a água invadiu 
alguns pastos, causando inundação e deixando moradores ilhados. Na 
região da Escolinha, nas proximidades do Hotel Fazenda Império Pura 
Pedra, a estrada foi tomada pela água, onde acabou criando uma bacia 
que teve que ser aberta pelo trator da prefeitura. Na área urbana, no bairro 
Machadinho, várias casas acabaram invadidas pela água, o lago que fi ca 
na região acabou passando por cima da pista e acabou invadindo uma 
casa, onde o secretário de obras Gaudério foi até o local e realizou obras 
de escoamento de água. Na Rua Alberto Barthels, no fundo de vale próximo 
a Bica D'água, dois bueiros acabaram fi cando entupidos, onde o trator da 
prefeitura acabou indo até o local para desentupir os bueiros, no local a 
água também tinha passado por cima da rua e acabou invadindo algumas 
casas, impedindo pessoas de saírem de suas casas. No Jardim Novo 
Faxinal, local onde estão sendo realizadas obras para o asfalto, a água 
acabou entrando em algumas casas, no local, ainda não foram feitas obras 
para a colocação da tubulação para o escoamento de água. O secretário 
de Obras e Viação de Faxinal, que esteve realizando serviços nos locais, 
acabou declarando para moradores que "podem até criticar, mas jamais 
vamos fugir do trabalho e do povo". O vereador Édi Willian (PPS), que 
esteve nos locais juntamente com o secretário Gaudério, comentou que 
é necessário que a população também colabore, não jogando lixo nos 
locais por onde as enxurradas passam, pois a água leva o lixo que acaba 
trazendo transtornos para a população. – Tribuna Digital

Pedrada na vidraça em Borrazópolis
Na manhã de quinta-feira, 08 de junho, uma moradora de 53 anos, 

na Vila Nossa Senhora de Lourdes, disse que deixou a casa sozinha, às 
07:00 horas, de quarta-feira, 07 de junho, retornando na manhã do dia 
seguinte, quando se deparou com uma vidraça quebrada, alvo de uma 
pedrada. A vítima iria verifi car se algo foi furtado, mas a princípio só se 
constatou o dano.

Cachorro leva fl echada
No dia 09 de junho, sexta-feira, em Rio Branco do Ivaí, houve maus 

tratos contra animais. Na Rua Ari Borba Carneiro um morador deparou 
com seu cachorro ferido, atingido por uma fl echa que transfi xou a perna 
esquerda do animal. Segundo ele, testemunhas relataram que um garoto, 
de aproximadamente 16 anos, seria o autor do fato. Ainda segundo o 
solicitante, o suposto autor havia dito que tem um arco de lançar fl echas 
e que provaria. O acusado não foi localizado.

Confusão na Rodoviária de Mauá da Serra com dois detidos 
Policiais militares informaram que houve uma confusão em Mauá 

da Serra. A bronca foi registrada quando os soldados, Fernandes e T 
Moreira, foram acionados com informações de uma briga entre andarilhos 
na rodoviária.  Um dos envolvidos foi levado para o hospital para receber 
atendimento; o segundo estava totalmente fora de controle, agressivo e foi 
preciso o uso de spray de pimenta para conter os ânimos. Posteriormente 
foi encaminhado ao hospital para desintoxicação. A Polícia Militar tentou 
acalmar ambos, sem utilizar força física, mas como eles apresentavam 
risco aos passageiros da plataforma do ônibus e ainda tentaram agredir 
uma das testemunhas, todas as providências foram tomadas.  Depois da 
situação controlada e já no Destacamento da PM, não houve interesse, 
dos detidos, em representar um contra o outro, por isso, foram liberados. 
Os abordados seriam moradores de Maringá.

Detido por mandado de prisão aberto
Em Faxinal, no dia 07 de junho, foi detido um homem de nome Gilliard 

Aparecido da Silva, localizado na Avenida Brasil, na Praça Teotônio Vilella. 
Consta que o mesmo possui mandado de prisão em aberto, expedido pela 
3ª Vara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acusado foi 
levado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele negou que tenha qualquer 
problema com a justiça.

Roubo em restaurante de Mauá da Serra
Em Mauá da Serra, a dona do Restaurante da Diva, localizado na Rua 

São Jorge, procurou a Polícia no dia 06 de junho, terça-feira, para relatar 
um assalto ocorrido no dia 03 de junho. Ela teria demorado para  registrar 
o boletim porque foi ameaçada pelos meliantes. Em seu relato, informou 
que chegaram no restaurante, um homem e uma mulher e pediram uma 

Segundo informações, a mulher de Sílvio declarou que ele realmente 
apresentava um quadro de depressão, mas leve e jamais alguém da família 
imaginava que o mesmo poderia cometer o ato extremo. Afi rmou também 
que na manhã de 08 de junho, ele conversou com ela, chamando-a de 
mãe, como sempre fazia, e dizendo que havia colocado, em cima de uma 
cômoda, certa quantia em dinheiro que tinha guardado e que ela poderia 
utilizar, caso precisasse. Apesar de achar estranho, concordou.  Minutos 
depois, ouviu o estampido do tiro no quarto e ao verifi car, encontrou o 
esposo ferido. A Polícia Militar foi comunicada, mas o homem já estava 
em óbito. A Delegacia de Marilândia do Sul e o IML de Apucarana, foram 
acionados para tomar as medidas cabíveis.

Jovem de Marilândia morre em Mauá da Serra 
A Polícia Rodoviária Estadual, Posto de Londrina, registrou acidente 

fatal na Rodovia PR 445, entre Mauá da Serra e Tamarana, no local conhecido 
como Placa da Vaca. Segundo informações, na noite de terça-feira, 06 
de junho, houve batida entre um Vectra com placas de Marilândia do Sul, 
conduzido Marllon Demétrius Marques, o popular Uil, de 27 anos, e um 
caminhão Mercedes Benz, placas de São José do Rio Preto, conduzido 
por Walter Luis Peres Buquesque, de 46 anos. O acidente, uma colisão 
frontal, resultou em danos de grande monta no carro de passeio e na 
morte do Marllon, que faleceu no local. A vítima fatal era funcionário da "Gp 
Segurança", empresa terceirizada que presta serviços para a ALL- América 
Latina Logística. Marllon era um trabalhor, muito querido por amigos e 
familiares, por isso, sua morte causou comoção.  Ao que tudo indica, o 
acidente foi provocado por um dos carros que invadiu a pista contrária, 
detalhes que estão sendo investigados pela Polícia.

Morador de Mauá da Serra morto em Guarapuava 
Segundo informações, dois moradores de Mauá da Serra foram 

baleados em Guarapuava, no sul do Paraná, um deles veio a óbito e o 
outro fi cou gravemente ferido.  A nota da Rede Sul,  traz o seguinte relato: 
"Um homem foi encontrado morto e outro com ferimentos na Estação 
Ferroviária Afonso Camargo, no Jordão, em Guarapuava. O corpo de 
Joaquim Gonçalves Bueno, 43 anos, vítima fatal, foi levado para o 
Instituto Médico Legal (IML) e liberado para a família que é de Mauá da 
Serra. A segunda vítima, é Cassiano Rosa Miguel, 42 anos, que também 
foi atingida por um tiro, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), do bairro Batel. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo 
investigado pela Seção de Furtos e Roubos e há suspeitas de que foi 
latrocínio". Segundo informações, ambos os feridos são moradores de Mauá 
da Serra e trabalhavam em uma empreiteira, que atualmente realizava 
obras em Guarapuava.  

Tentativa de ato extremo em Faxinal
Em Faxinal, no dia 08 de junho, às 18 horas, da Polícia Militar foi acionada 

para comparecer no Jardim Nossa Senhora de Fátima, como também a 
equipe do Samu. Lá chegando, os agentes do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência e Emergência, informaram que constataram a pessoa 
de M. R. A., 28 anos, estava desacordada sobre a cama, e ao que tudo 
indica, ela tentou enforcar-se com um pedaço de tecido. A Polícia Militar 
prestou o devido apoio e também constatou que os três fi lhos (crianças) 
da mulher, fi caram sob os cuidados de uma vizinha.

Mulher cai em golpe de supostos vendedores
A PM foi informada via Copom que na localidade de Campineiro 

do Sul uma senhora havia sido vitima de furto, e que os autores do fato 
seguiram sentido região do Rio do Tigre em um veículo Ford/Escort Modelo 
quadrado de cor prata. Deslocado a região da fuga dos meliantes, durante 
o deslocamento foi feita averiguações nas localidades, de Embueiro e 
Boa Vista da Santa Cruz chegando a Rio do Tigre possível rota de fuga 
dos mesmos, porém em contato com moradores das regiões, os mesmos 
informaram que não avistaram tal veículo pela região. Deslocado então 
a localidade de Campineiro do Sul, onde em contato com a vitima a qual 
relatou que chegou a sua residência dois elementos, um de estatura baixa, 
gordo de cor parda parecido com índio aparentando ter 40 anos, e o outro 
um elemento de cor clara com bigode de cor amarela aparentando ter 50 
anos, os mesmos diziam ser vendedores de ervas naturais, e que durante 
a abordagem de venda dos produtos os mesmos começaram a indagar 
se a mesma teria dinheiro em casa para que os mesmos fi zessem um 
benzimento para dobrar os lucros daquele dinheiro, a qual lhes entregou 
a quantia de R$ 3.500,00 enrolados em uma toalha. Eles fi zeram o tal 
benzimento e colocaram a toalha embaixo da cama e saíram, quando 
a vitima foi olhar na toalha percebeu que o dinheiro havia sumido, neste 
momento os indivíduos saíram rápido tomando rumo da Boa Vista da 
Santa Cruz. Vitima foi orientada. Boletim de ocorrência.
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O presidente Michel Temer (PMDB) decidiu não responder 
às 82 perguntas feitas pela Polícia Federal no inquérito que 
tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção 
passiva, obstrução de Justiça e pertencimento a organização 
criminosa. O prazo dado pelo ministro Edson Fachin terminaria 
hoje. Entre as razões apontadas pelo presidente, está a 
alegação de que a PF extrapolou o objeto da ação para fazer 
perguntas de caráter pessoal e outras com o objetivo de 
comprometê-lo. “Cumpre inicialmente ponderar que, houvesse 
Vossa Excelência (Fachin) sido o autor dos questionamentos 
feitos por escrito ou em colheita de depoimento oral, teria 
havido, com certeza, uma adequada limitação das perguntas 
ao objeto das investigações. Indagações de natureza pessoal 
e opinativa, assim como outras referentes aos relacionamentos 
entre terceiras pessoas ou aquelas que partem de hipóteses ou 
de suposições e dizem respeito a eventos futuros e incertos não 
teriam sido formuladas. No entanto, foram feitas e demonstram 
que a autoridade mais do que preocupada em esclarecer a 
verdade dos fatos desejou comprometer o Sr. Presidente da 
República com questionamentos por si só denotadores da falta 
de isenção e de imparcialidade por parte dos investigadores”, 
afi rma o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira.

Temer se nega a responder a perguntas da 
PF

Quem não deve não deveria Temer!

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu levar ao plenário a ação proposta pela Rede que 
pede para que seja suspensa a medida provisória que recriou 
a Secretaria-Geral da Presidência da República e garantiu a 
prerrogativa de foro ao ministro Moreira Franco. O julgamento 
deve ser marcado após as partes se manifestarem sobre o caso. 
A ministra deu cinco dias para a Presidência da República, a 
Câmara e o Senado prestarem informações. Depois disso, a 
Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República 
precisam se manifestar em três dias. Na Ação Indireta de 
Inconstitucionalidade protocolada na quinta-feira passada, a 
Rede alega que o Executivo não poderia reeditar a medida, já 
que a MP 768, que trata do mesmo tema, perdeu a validade e não 
foi votada no Congresso. Segundo a Rede, a MP serve apenas 
para manter o foro privilegiado do aliado do presidente Michel 
Temer, uma vez que Moreira é alvo da Operação Lava Jato. 
A ação apresentada no STF afi rma ainda que é preciso evitar 
que a edição de medidas provisórias se tornem ferramentas 
constantes para burlar decisões do Congresso.

Rosa Weber levará ao plenário ação contra 
MP que benefi ciou Moreira Franco

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí reuniu prefeitos 
e secretários municipais de fazenda para debaterem sobre a 
redistribuição do Imposto sobre Serviços (ISS) das operações 
de cartão de crédito. No encontro, o diretor fi nanceiro da 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM, senhor Juarez 
de Henrichs falou sobre a derrubada do veto presidencial relativa 
à lei que previa a redistribuição da arrecadação do ISS para 
o local de consumo do serviço. “Os prefeitos da AMUVI foram 
atuantes junto a CNM para que após 17 anos chegássemos 
a essa conquista ‘municipalista’. Agora é necessário que os 
prefeitos organizem a legislação e o código tributário dos seus 
municípios, aproveito para deixar uma alerta, cada município 
tem a sua peculiaridade e cabe aos prefeitos fazerem o dever de 
casa”, disse Henrichs.  A Confederação Nacional dos Municípios 
estimou que o veto 52/2016 impediu a redistribuição de mais de 
R$ 6 bilhões aos municípios brasileiros. A CNM disponibiliza no 
link http://www.cnm.org.br/institucional/iss_2017 a estimativa de 
quanto os municípios irão receber com a derrubada do veto.  A 
derrubada do veto pelo plenário do Congresso Nacional ocorreu 
na sessão do dia 30 de junho, o pleito era uma das principais 
demandas da Marcha dos Municípios deste ano. Os deputados 
rejeitaram o veto por 371 votos a 6, e os senadores, por 49 votos 
a 1. Segundo técnicos da AMUVI, a conquista municipalista é 
um refl exo da força da união dos municípios. A orientação é que 
os prefeitos providenciem a adequação na legislação tributária.

AMUVI debate redistribuição de ISS para 
município 

Em 2016, mais de 2,3 milhões de recém-nascidos 
fi zeram o Teste do Pezinho em todo o país. Ele é capaz de 
indicar a existência de doenças genéticas, endocrinológicas 
e metabólicas que não apresentam evidências clínicas no 
nascimento. No Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado 
na terça (6), o Ministério da Saúde recomenda que o sangue do 
recém-nascido seja coletado preferencialmente entre o 3º e o 5º 
dia de vida. “Essa triagem serve para fazer a detecção precoce 
de doenças. O ideal é diagnosticá-las na fase pré-sintomática 
para que se possa fazer o tratamento e minimizar os danos à 
criança”, disse a pediatra e neonatologista do Departamento 
Científi co de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
Silvana Salgado Nader. Ela explica que a rede pública de 
saúde de cada estado disponibiliza os testes conforme sua 
prevalência de doença. “É importante que ele seja realmente 
feito, que as pessoas tenham consciência do exame, assim 
devem valorizar o serviço, buscar o resultado e apresentar 
ao médico”, disse Silvana. O Sistema Único de Saúde (SUS) 
oferece o Teste do Pezinho para seis doenças: fenilcetonúria, 
hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fi brose cística, 
defi ciência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. 

Recém-nascidos devem fazer Teste do 
Pezinho até o 5º dia de vida

Uma matéria publicada no site do Chefe da Casa Civil do 
Paraná, o Valdir Rossoni, ressalta a importância das audiências 
públicas, e traz com exemplo, o município de Rosário do Ivaí. 
Veja o texto da nota na íntegra: "Começaram a chegar na Casa 
Civil do Governo do Paraná as atas e registros fotográfi cos das 
audiências públicas que estão sendo realizadas no interior do 
Estado. A determinação para que todos os municípios que 
estão recebendo recursos façam audiências públicas partiu 
do governador Beto Richa. “Esse é um requisito fundamental 
para que as liberações sejam efetivadas”, disse o Chefe da 
Casa Civil, Valdir Rossoni. Alguns registros são destaque, 
servem de exemplo e viram notícia, como ocorreu em Rosário 
do Ivaí, Região Norte. Lá o prefeito Ilton Kuroda fez a consulta 
pública no local onde a obra será realizada. E foi em cima da 
caçamba de uma caminhonete que discutiu com a comunidade. 
"Transparência se faz na prática, o prefeito está de parabéns", 
elogiou Rossoni. O secretário explicou que as prefeituras já 
estão recebendo o manual com todas as informações de como 
as reuniões devem acontecer e quais documentos devem ser 
enviados para fi scalização e controle da Casa Civil. O exemplo 
de Rosário do Ivaí foi tema de matéria publicada em vários 
jornais do interior, como o jornal Metrópole, de São José dos 
Pinhais", diz a nota.

Rosário do Ivaí dando exemplo para o 
Estado do Paraná

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo 
Lewandowski negou nesta terça-feira um pedido de liberdade 
do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). 
Ex-assessor presidencial e homem de confi ança de Michel 
Temer, ele é investigado junto com o presidente no inquérito 
4483, aberto no STF a partir das delações premiadas de 
executivos da JBS para apurar os crimes de corrupção passiva, 
obstrução de Justiça e organização criminosa. Loures está 
preso desde o último sábado por decisão do ministro do STF 
Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na corte. O 
deputado afastado foi fl agrado pela Polícia Federal, em abril, 
correndo por uma rua dos Jardins, em São Paulo, com uma 
mala estufada de propinas da JBS com dez mil notas de 50 
reais, somando 500.000 reais em dinheiro vivo. Na semana 
passada, ele devolveu a mala com 465.000 reais. O restante, 
35.000 reais, ele depositou dias depois em uma conta judicial. 
No pedido de prisão preventiva do “homem da mala”, que foi 
aceito por Fachin, o procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, escreveu que Loures é “homem de total confi ança” do 
presidente. Segundo Janot, o ex-assessor é “um verdadeiro 
longa manus de Temer”, defi nição para executor de crime 
ordenado pelo topo de uma organização criminosa.

Lewandowski nega liberdade a Rocha Loures
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COLUNA SOCIAL

Lucas, fi lho Dj Babu de níver em Marumbi. 
Parabéns!! 

Thayse Geovana Trida  de niver em Borró. 
Parabéns!! 

Equipe de trabalho do Depósito Ferri de Faxinal

Matheus Felipe de niver em Faxinal. Parabéns!!
José Murilo, de níver em Rio Branco do Ivaí. 

Parabéns!!! 

Boi o Presidente da Câmara Municipal de Faxinal 
Robson Macedo, de níver em Borrazópolis . 

Parabéns!!

Iramar, esposa do amigo e grande goleiro Cicero, de niver em Faxinal. Parabéns!!

 Melânia Munhoz Rosalen de niver em Borró. Parabéns!! 

Stillo Pet Shop em Faxinal, onde seu melhor amigo é bem cuidado!

- 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)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ 

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

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

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

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

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

contato
Fotos para o Social, 

enviar por email:  

jornal.sonegocios@hotmail.com

atendimentos por 

telelefone:  

(43) 99970-0739

Cas�i� n� F��r� Bo��!!!
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Turini parti cipa de manifestação com a população
Cambé quer viaduto no cruzamento da BR 369 com 

a Rua Esperança

Lideranças comunitárias e moradores de Cambé querem a 
construção de uma transposição da BR 369, no cruzamento da 
Rua Esperança, nas proximidades da empresa Balanças Açores. 
Dezenas de pessoas fi zeram manifestação para cobrar do governo 
do Estado a obra viária que vai garanti r segurança no local, além 
de facilitar a integração entre diferentes regiões do município. 
O deputado estadual Tercilio Turini parti cipou do ato público, a 
convite de organizadores do protesto, e se colocou à disposição 
para fortalecer o movimento que reivindica um viaduto. “É um 
cruzamento muito perigoso, mesmo com o semáforo na BR 369. 
A comunidade de Cambé tem razão em protestar para chamar 
atenção das autoridades estaduais e federais. Tem todo meu 
apoio”, afi rmou Tercilio Turini. O vereador José Luis Dalto também 
acompanhou a manifestação, que contou ainda com a presença 
de outros vereadores de Cambé.

Turini parti cipa de manifestação por tarifa zero 
Turini é um dos principais oposicionistas aos preços e 

contratos dos pedágios no Paraná e dá apoio ao Tarifa 
Zero para moradores de Rolândia e Arapongas no 

pedágio da Expoara

Centenas de moradores de Rolândia e Arapongas que 
diariamente precisam passar pela praça de pedágio da BR 369, 
em frente à Expoara, fi zeram grande manifestação para fortalecer 
o movimento Tarifa Zero. Trabalhadores que se deslocam com 
frequência entre os municípios não acham justa a cobrança do 
pedágio e não aceitam a iniciati va da concessionária Viapar, que 
construiu um muro para tentar impedir a uti lização de desvio 
pela Estrada do Ceboleiro e Rua Rabilonga Vermelha. O deputado 
estadual Tercilio Tercilio acompanhou o protesto e afi rmou: “É 
mais um absurdo deste modelo abusivo de pedágio no Paraná. A 
concessionária quer dividir Rolândia e Arapongas com um muro, 
desrespeitando o direito de ir e vir, assegurado na Consti tuição 
Federal. Cada vez fi ca mais evidente que as concessionárias só 
querem o dinheiro da população. É muito justo o movimento 
Tarifa Zero para moradores de Rolândia e Arapongas”, ressaltou. 
Tercilio Turini disse que vai dar todo apoio à comunidade em 
mais esse embate com as concessionárias de pedágio. “Meu 
compromisso é com a população do Paraná. Já passou da hora 
de darmos um basta nessa situação, de questi onar e combater o 
poder das concessionárias, que não podem querem mandar no 
nosso Estado. É mais um moti vo para não aceitarmos a renovação 
dos contratos de pedágio, como defendem alguns segmentos 
políti cas e empresariais”, enfati zou o deputado estadual. Também 
compareceram ao protesto o deputado estadual Evandro Araújo, 
vereadores e lideranças das duas cidades.

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.

Brasil vive colapso político e precisa de reforma urgente
O Brasil vive um colapso político e precisa desesperadamente de uma 

reforma política para corrigir seu rumo e evitar novos escândalos de corrupção, 
de acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto 
Barroso. A defesa de Barroso foi feita na sexta-feira, antes do resultado do 
julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a chapa Dilma-Temer, 
que acabou absolvida por quatro votos a três no julgamento sobre abuso de 
poder político e econômico. Barroso declarou que espera um "surto patriótico" 

e nacionalista do Congresso para votar a reforma política aguardada pela sociedade após sucessivos escândalos de corrupção e 
irregularidades na relação envolvendo políticos e empresas. “O que há hoje é um colapso na política, uma perda de legitimidade 
da política. Precisamos restaurar o espaço da política”, disse ele a jornalistas após participar de um evento no Rio de Janeiro. 
“Nós precisamos desesperadamente de uma reforma política que barateie o custo das eleições, que incremente a legitimidade 
democrática porque há nesse momento um descolamento da classe política e da sociedade e que facilite a governabilidade. 
A minha expectativa é que haja um surto repentino de patriotismo e idealismo do Congresso para que fi nalmente se aprove a 
reforma. Se não mudar, vamos viver escândalos atrás de escândalos." Na palestra, Barroso afi rmou que a elite brasileira precisa 
entender que não se deve proteger corruptos de estimação. O ministro do STF voltou a defender a redução do foro privilegiado, 
que segundo ele só favorece a impunidade, e apoiou mais uma vez a prisão de condenados em segunda instância.

O absurdo de um TSE corrompido
Metade boa – Metade e meio, ruins

Após quatro dias de julgamento, a maioria dos ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) votou contra a cassação da chapa Dilma-Temer, vencedora das 
eleições de 2014, pelas acusações de abuso de poder político e econômico. O 
placar da votação fi cou em 4 a 3. Como já se previa, o julgamento foi político 
e se construiu um farsa no tribunal. O voto de desempate foi proferido pelo 
presidente da corte, ministro Gilmar Mendes. Em seu voto, Gilmar mencionou 
que foi o relator do pedido inicial do PSDB para a reabertura da análise da 

prestação de contas da chapa Dilma/Temer. Ele disse, entretanto, que o pedido foi aprovado pelo tribunal para reexame do 
material e não para condenação sumária. "Não se trata de abuso de poder econômico, mas se trata de um dinheiro que sai da 
campanha e não disseram para onde vai. Primeiro é preciso julgar para depois condenar. É assim que se faz e não fi xar uma 
meta para condenação. O objeto dessa questão é sensível porque tem como pano de fundo a soberania popular", defendeu.  
Também votaram pela absolvição os ministros Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Luiz Fux e Rosa Weber 
acompanharam o relator, Herman Benjamin, pela cassação da chapa.  Quatro dos sete ministros entenderam que não há provas 
sufi cientes para retirar o mandato da chapa. Além disso, a maioria avaliou que as delações de ex-executivos da Odebrecht não 
podem ser incluídas no julgamento porque não estavam no pedido inicial de cassação, feito pelo PSDB em 2014. "Não é algum 
fricote processualista que se quer proteger, mas o equilíbrio do mandato. Não se substitui um presidente a toda a hora, mesmo 
que se queira. A Constituição valoriza a soberania popular, a despeito do valor das nossas decisões”, disse Gilmar ao proferir 
seu voto. A maioria dos ministros também argumentou que as provas que restaram, como outros depoimentos de delatores da 
Operação Lava Jato, que também citam repasses de propina para a chapa, não são sufi cientes para concluir que os recursos 
desviados para o PT e PMDB abasteceram a campanha de 2014. Mendes voltou a dizer durante seu voto, que não cabe ao TSE 
resolver a crise política do País, e também falou isso a políticos que o procuraram para debater o tema.

OAS pagou propina a Alves via conta de Temer
Mais uma?

A Procuradoria do Rio Grande do Norte afi rmou que o ex-ministro Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN) recebeu “valores ilícitos” da empreiteira OAS 
por meio da conta do então vice-presidente Michel Temer durante a eleição 
de 2014. A informação foi usada pelo Ministério Público Federal (MPF) 
para pedir a prisão preventiva de Alves, que foi cumprida na quarta-feira 
(7) na Operação Manus, dada a sua proximidade com o agora presidente 
da República. A procuradoria incluiu nos autos a triangulação do repasse 
de 500.000 reais que foi feito via caixa 1. Pelos extratos da prestação de 

contas, o valor caiu na conta de Temer tendo como doador a OAS SA em 11 de setembro de 2014. No mesmo dia, a soma foi 
transferida para o diretório estadual do PMDB do Rio Grande do Norte, naquele ano, Alves que já foi presidente da Câmara e 
deputado por onze mandatos disputou o governo, mas perdeu. Alves foi preso sob suspeita de receber pelo menos 7,5 milhões 
de reais de propina para favorecer empreiteiras, entre elas a OAS e Odebrecht. Uma das obras investigadas seria a da Arena 
das Dunas, que sediou jogos da Copa do Mundo em 2014. A procuradoria afi rma que, mesmo depois de ter renunciado ao cargo 
de ministro do Turismo, ele continua a “exercer intensa atividade política em âmbito nacional”. Como argumento, o MPF citou 
viagens constantes com periodicidade semanal de Natal a Brasília de junho de 2016 a abril de 2017. “O quadro se mostra mais 
preocupante se considerado que, exatamente em 2016, até os dias de hoje, o partido político de Henrique Eduardo Lyra Alves, o 
PMDB, assumiu a Presidência da República, (…). O vice-presidente Michel Temer, correligionário de Eduardo Henrique Lyra Alves, 
assumiu o poder, sendo concretamente provável que o ora investigado se dirija a Brasília exatamente para com ele estabelecer 
articulações da mais diversa ordem”, escreveu o procurador Rodrigo Telles de Souza. Alves também foi ministro do Turismo no 
governo Dilma Rousseff e chegou a ser mantido por Temer no posto no período de afastamento provisório do impeachment. 
Pediu demissão depois de ser sido citado na delação do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, cujo trecho também foi 
anexado ao pedido de prisão.
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e a
Cadeias da alma

Você se considera uma pessoa livre? Mas, afi nal de 
contas, o que é ter liberdade? Se pensamos que somos livres 
só pelo fato de não estar atrás das grades, podemos até nos 
dizer livres. Mas, será que realmente somos? Se você diz ter 
liberdade plena, mas se irrita quando os outros querem; se 
veste conforme os modistas determinam; sente ódio quando 
as circunstâncias pedem; usa a marca que a sociedade 
estabelece como sendo a melhor, e se submete a outras 
tantas cadeias psicológicas, você pode até dizer-se livre, 
mas é um encarcerado da alma. O homem verdadeiramente 
livre é senhor de si, dos seus atos, da sua vontade. Quem é 
livre não se submete aos vícios, nem às convenções sociais 
descabidas, nem cai em armadilhas preparadas para os 
descuidados. A verdadeira liberdade é a liberdade da alma. 
Gandhi, o homem que soube lutar pela paz, apesar de fi car 
detido atrás das grades muitas vezes, era um homem livre, pois 
ninguém conseguia aprisionar-lhe a alma. Paulo, o Apóstolo, 
mesmo jogado numa cela fétida e úmida, manteve-se sereno 
e senhor da sua liberdade moral. Os homens podiam impedir 
que ele andasse livremente, mas jamais conseguiram deter 
sua liberdade de pensar e sentir. 

Quando um homem é livre, não se importa com o que 
pensam dele nem com o que falam a seu respeito, mas 
sim do que fala sua própria consciência. Os pais e mães 
modernos nem sempre estão dispostos a educar os fi lhos 
para que sejam livres pois estabelecem, desde a infância, 
uma série de situações que tendem a fazer com que pensem 
pela cabeça dos outros. Não os deixam ter as experiências 
de que necessitam para ser livres e por isso os fazem seus 
dependentes. Dependem da mãe para escolher a roupa e o 
calçado que irão usar, para arrumar sua cama, para pôr ordem 
em seus brinquedos e, às vezes, até para fazer as lições da 
escola. Sim, há pais que fazem pelos fi lhos as tarefas que os 
professores lhes solicitam. Pensando em ajudar, negam ao 
fi lho a oportunidade de se fazer verdadeiramente livre. Outros 
pais fazem dos fi lhos cópias perfeitas dos seus ídolos da TV. 
Compram roupas, bolsas, calçados e outros adereços dos 
personagens que a mídia produz, como se fossem modelos 
saudáveis a serem seguidos. Não se dão conta, esses pais, 
que estão criando um condicionamento negativo, impedindo 
que as crianças desenvolvam o senso crítico. Importante que 
pensemos com seriedade a esse respeito, buscando a nossa 
liberdade moral e ajudando os fi lhos a conquistar sua própria 
libertação. Libertação física pela limitação dos apetites, não se 
deixando governar pelos instintos. Libertação intelectual pela 
conquista da verdade, mantendo a mente sempre aberta. E 
libertação moral pela procura da virtude. Somente quando 
soubermos governar a nós mesmos com sabedoria é que 
poderemos nos dizer verdadeiramente livres.

O limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência 
de cada pessoa, que gera para si mesma o cárcere de sombra 
e dor, ou as asas de luz para a perene harmonia.
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Moro reage e nega espionagem contra defesa de Lula
O juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, reagiu 

com indignação na terça-feira, 6, à acusação lançada pelo 
defensor do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, de 
que ele promove uma clara tentativa de intimidar os advogados 
mediante interceptação de dados de navegação de um escritório 
de advocacia. “Esclareça-se, apenas diante dos termos da 
nota emitida pelo defensor do sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que 
não houve qualquer espionagem a escritório de advocacia, 
mas mera verifi cação dos acessos ao processo eletrônico da 
Justiça Federal”, assinalou Moro. O embate foi originado em 
um habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região 
(TRF4) por meio do qual a defesa de Lula alegou que Moro 
juntou aos autos de um processo contra o ex-presidente por 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro os depoimentos 
em delação premiada do empresário Emílio Odebrecht e do 

executivo da empreiteira Alexandrino Alencar poucas horas 
antes da audiência em que os dois foram ouvidos na condição 
de testemunhas da acusação, na segunda-feira, (5). Com base 
nas informações de Zanin Martins, o desembargador Gebran 
Neto, relator da Lava Jato no TRF4, determinou nova audiência 
para que Emílio Odebrecht e Alexandrino sejam ouvidos outra 
vez. Nesta terça, 6, Moro informou o desembargador que, ao 
contrário do que alegou, a defesa de Lula acessou sim os 
depoimentos dos delatores da Odebrecht "diversas vezes" 
nos dias 31 de maio e 1.º de junho. Moro lançou um desafi o. 
"Cabe somente ao advogado esclarecer ao Tribunal Regional 
Federal da 4.ª Região o motivo de ter afi rmado que não teria 
tido acesso aos depoimentos das testemunhas antes do dia 
5 de junho, quando o sistema eletrônico registra acesso dele 
em 31 de maio e 1.º de junho".

Comissão aprova texto-base da reforma trabalhista
Por 14 votos favoráveis e 11 contrários, a Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o relatório do 
senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a reforma trabalhista. 
Imerso em intensa crise política, o governo tem feito esforços 
para fazer avançar a reforma trabalhista no Senado, buscando 
com isso sinalizar aos mercados que tem fôlego para tocar 
as reformas, vistas como cruciais para recolocar o país em 
trajetória de crescimento sustentável. Os senadores apreciam 
agora os destaques ao texto, propostas de alteração da matéria. 
A proposta ainda deve passar por mais duas comissões do 
Senado, Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ),  antes de ir para o plenário da Casa.  
Os senadores de oposição fi zeram questão de ler seus votos em 
separado, o que foi chamado pelo líder governista, Romero Jucá 
(PMDB-RR) de obstrução branca. O senador Renan Calheiros 

(PMDB-AL), que tentou interromper a votação da reforma 
trabalhista por meio de requerimento,  se posicionou juntamente 
com a oposição contra a reforma trabalhista. “É indiscutível que 
maioria da bancada do PMDB é a favor da reforma trabalhista, 
mas não vou me calar. Em minha carreira, nunca deixei passar 
a impressão de que fl exibilização de direitos resolve o problema 
da economia”, afi rmou. Renan criticou a estratégia governista 
de editar uma medida provisória para fazer modifi cações no 
texto do projeto, dizendo que isso nada mais é do que levar a 
discussão novamente para a Câmara. “O próprio presidente 
sugeriu editar uma medida provisória. O que seria editar uma 
MP, se não levar esse assunto de novo para a Câmara? Quanto 
mais tempo entendermos que podemos ganhar com a reforma 
para atender não sei lá a quem, deixamos de cumprir o papel 
do Senado Federal”, afi rmou.

Emílio Odebrecht confi rma a Moro pedidos de contribuições de Lula
O patriarca do Grupo Odebrecht, Emílio Alves Odebrecht, 

afi rmou ao juiz federal Sérgio Moro, na segunda-feira (5), que 
nas reuniões que mantinha com o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva houve pedido de contribuições para as campanhas 
eleitorais do PT. Um dos 77 delatores da empresa, Emílio 
relatou encontros com o petista para pedir ajuda em negócios 
de seu interesse, como solicitação de interferência no Ministério 
da Fazenda. “Houve, como todos os presidentes, daqui do 
Brasil como do exterior, sempre pediram ajuda. Outra coisa é 
a maioria entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, 
apesar da relação de confi ança, apesar de uma relação até 
de amizade, por longa data que nos conhecíamos, não existia 
efetivamente algo onde a gente conversasse sobre valores”, 
afi rmou Emílio Odebrecht. O empresário foi ouvido como 
testemunha de acusação do Ministério Público Federal, no 
processo em que Lula é acusado de receber R$ 12 milhões em 
propinas da Odebrecht. O dinheiro seria oculto na compra de 

um terreno para sede do Instituto Lula, em São Paulo, e de um 
apartamento no edifício onde mora o petista, em São Bernardo 
do Campo. “Tanto assim, que ele indicava quem seria a pessoa 
dele e eu indicava quem seria a minha pessoa, para ver como 
nós ajudávamos. E eu orientava o meu responsável, que em 
uma época foi Pedro Novis e em outra Marcelo (Odebrecht), 
que eles encontrassem uma forma de atender e procurasse 
compatibilizar alguns fatores.” O patriarca do grupo confi rmou 
conteúdo de sua delação, em que afi rmou que todo contato da 
Odebrecht com Lula era feito por ele. Disse que foram feitas 
várias reuniões com o ex-presidente, inclusive aquelas nas 
quais foi solicitada a ajuda do petista com a aprovação do Refi s 
da Crise e o aumento da linha de crédito para exportação para 
Angola. Os dois negócios foram origem da conta corrente do 
PT da “planilha Italiano”, que era administrada pelo ex-ministro 
Antonio Palocci. “Várias reuniões. De modo geral, era sozinho. 
Na época que ele era presidente, era sozinho.”

Janot reitera pedido de prisão de Aécio
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reforçou o 

pedido de prisão preventiva do senador afastado Aécio Neves 
(PSDB-MG) na sexta-feira. Janot também se manifestou pela 
manutenção das prisões da irmã de Aécio, Andrea Neves, do 
primo, Frederico Pacheco, e do assessor parlamentar e cunhado 
do senador Zeze Perrella (PMDB-MG), Mendherson Souza 
Lima. Janot defende que, devido a alta gravidade do delito 
e o risco de reiteração, a prisão preventiva é imprescindível 
para a garantia da ordem pública? Segundo ele, são muitos os 
precedentes do Supremo Tribunal Federal que chancelam o uso 
excepcional da prisão preventiva para impedir que o investigado, 
acusado ou sentenciado torne a praticar certos delitos enquanto 
responde a inquérito ou processo criminal, desde que haja prova 
concreta do risco correspondente? Para o procurador-geral, as 
gravações e interceptações telefônicas autorizadas por Fachin 

no acordo de delação do grupo J&S demonstram que Aécio 
vem adotando, constante e reiteradamente, estratégias de 
obstrução de investigações da Operação Lava Jato, seja por 
meio de alterações legislativas para anistiar ilícitos ou restringir 
apurações, seja mediante interferência indevida nos trabalhos da 
Polícia Federal, seja através da criação de obstáculos a acordos 
de colaboração premiada relacionados ao caso? Ele afi rma ainda, 
que vislumbra-se grande probabilidade de que a lavagem de 
parte dos R$ 2 milhões recebidos da propina paga recentemente 
pela J&F com participação direta de todos os requeridos ainda 
esteja em curso? Em delação premiada à Procuradoria Geral 
da República, o empresário Joesley Batista, dono do frigorífi co 
JBS, entregou uma gravação na qual Aécio pede ao empresário 
R$ 2 milhões para pagar a defesa dele na Operação Lava Jato. 
A delação foi homologada pelo ministro Fachin.
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PF realiza operação contra JBS por 
informações privilegiadas

A Polícia Federal realizou na sexta-feira (9) operação 
envolvendo a JBS e a FB Participações para apurar se houve uso 
indevido de informações privilegiadas por parte das empresas 
em transações de mercado fi nanceiro ocorridas entre abril e 
maio de 2017, de acordo com comunicado da PF. Segundo 
a Polícia Federal, a ação coordenada com a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) cumpre três mandados de busca e 
apreensão nas empresas do grupo JBS e quatro mandados de 
condução coercitiva. A investigação apura venda de ações de 
emissão da JBS na bolsa de valores e a compra de contratos 
futuros de dólar, acrescentou a PF. "Há indícios de que essas 
operações ocorreram com o uso de informações privilegiadas, 
gerando vantagens indevidas no mercado de capitais num 
contexto em quase todos os investidores tiveram prejuízos 
fi nanceiros", afi rmou a polícia.

Defesa de Lula pode ter mentido sobre 
vídeos da Odebrecht 

Depois de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF- 
4) determinar, a pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que os delatores Emílio Odebrecht e Alexandrino 
Alencar sejam ouvidos novamente em uma ação penal que tem 
o petista entre os réus, o juiz federal Sergio Moro informou ao 
TRF-4 que “salvo melhor explicação”, o advogado de Lula, 
Cristiano Zanin Martins, mentiu ao dizer que fora surpreendido 
com a inclusão dos vídeos da delação da Odebrecht nos autos 
do processo. Pouco antes do início das oitivas de Odebrecht 
e Alencar, feitas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, o 
advogado alegou não ter sido notifi cado de que as provas 
haviam sido incluídas e pediu ao juiz federal que adiasse os 
depoimentos. Com a negativa de Moro, que alegou “economia 
processual” e deixou em aberto a possibilidade de ouvir 
novamente os delatores, Cristiano Zanin Martins entrou com um 
habeas corpus no TRF. “Como podem as defesas exercer com 
efetividade estas garantias se elementos de prova relevantes são 
apresentados ao seu conhecimento às portas do ato judicial de 
oitiva das testemunhas?” questionou o defensor, que afi rmou que 
“a defesa está impossibilitada de se preparar adequadamente 
para o ato judicial de inquirição das testemunhas, por não ter tido 
acesso, com a devida antecedência, ao material juntado pelo 
órgão acusatório”. Em ofício dirigido nesta ao desembargador 
João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava Jato na 
segunda instância, Sergio Moro afi rma que o defensor, de 
fato, não abriu a intimação eletrônica, enviada às defesas em 
31 de maio, mesmo dia em que os vídeos da delação foram 
adicionados aos autos. O magistrado anexou ao ofício, no 
entanto, o registro de acessos de advogados aos vídeos, que 
indicam que Cristiano Zanin Martins acessou os depoimentos 
de Emílio Odebrecht e Alexandrino Alencar “diversas vezes” 
entre os dias 31 de maio e 1º de junho. No documento enviado 
por Moro a Gebran Neto, são identifi cados oito acessos de 
Zanin Martins aos vídeos. 

Estudo do Ipea reforça redução das taxas de homicídio no Paraná
A mais nova edição do Atlas da Violência, elaborado pelo 

Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (Ipea), reforça a 
redução das taxas de homicídios no Paraná. O Estado foi o 
segundo do Brasil com a maior queda no registro de mortes, 
23,4% no período entre 2005 e 2015. O estudo intensifi ca a 
tendência de queda deste tipo de crime no estado paranaense. 
“Esta redução no número de homicídios vem acontecendo nos 
últimos sete anos. Em 2010, tínhamos uma taxa de mais de 
30 mortes para cada 100 mil habitantes. Fechamos 2016 com 
a taxa de 22”, comparou o secretário da Segurança Pública 
e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita. “Ouve um 
investimento pesado do Governo Estadual na segurança Pública 

com a contratação de mais de 11 mil profi ssionais e compra 3 
mil novas viaturas. Estamos vendo agora os resultados deste 
investimento”, completou. O Paraná se destacou também 
em outros itens no estudo do Ipea. Maringá, no Noroeste do 
Estado, fi gura na lista das 30 cidades mais pacífi cas do País. O 
Estado apresentou ainda maior redução na taxa de homicídio 
de mulheres: a queda foi de 30,2%, atrás apenas de Alagoas 
(-33,7). No País, a redução foi de 1,5%. Na faixa etária de 15 
a 29 anos, que tem a maior incidência criminal, o Paraná foi 
o estado que mais reduziu a taxa de morte nesta faixa etária, 
uma queda de 24,2%, enquanto no Brasil houve um aumento 
de 17%.

TRF nega pedido de Lula e critica banalização de habeas corpus
O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), negou pedido da 
defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para realização 
de diligências para produção de novas provas no processo que 
acusa o petista pelos crimes lavagem de dinheiro e ocultação 
de bens, nos quais ele teria recebido valores indevidos de 
empreiteiras. Gebran Neto também negou o pedido de suspensão 
da ação penal relacionada ao caso do triplex no Guarujá. Ele 
ressaltou que a decisão de avaliar a necessidade de novas 
diligências cabe ao juiz de primeira instância, neste caso, Sérgio 
Moro. “Cabe ao julgador aferir quais são as provas desnecessárias 
para a formação de seu convencimento, de modo que não há 
ilegalidade no indeferimento fundamentado das cópias que a 
defesa pretendia, notadamente se impertinentes à apuração 
da verdade”. Além de negar o pedido, o desembargador teceu 

críticas ao expediente utilizado pela defesa do ex-presidente, 
que impetrou um habeas corpus, comumente utilizado para 
pedir a liberdade de acusados. “A impetração de habeas corpus 
destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do 
processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do 
investigado ou réu”. O desembargador recomendou ainda que o 
recurso do habeas corpus não seja banalizado. “Embora pareça 
excesso de rigor, impera a necessidade de melhor otimizar o uso 
do habeas corpus, sobretudo por se tratar de processo afeto à 
Operação Lava-Jato, com mais de 400 impetrações, boa parte 
delas discutindo matérias absolutamente estranhas ao incidente. 
A par disso, a jurisprudência do tribunal tem sido fl exível em 
alguns casos – porque não dizer tolerante – de impetrações 
sem afeição com o direito à liberdade”.

Petrobras aprova política de preço para gás de cozinha
Fumo ni nóis!

A Petrobras divulgou na segunda (5), no Rio de Janeiro, 
a nova política de preços para o Gás Liquefeito de Petróleo 
comercializado em botijões de 13 quilos (GLP-P13), conhecido 
como gás de cozinha. Era o único produto da empresa para o 
qual ainda não havia sido defi nida fórmula de cálculo. O preço 
nas refi narias será calculado pela média mensal das cotações do 
butano e do propano no mercado europeu, convertida em reais 
pela média diária das cotações da venda do dólar, acrescida de 
uma margem fi xa de 5%. A vigência dos preços será aplicada a 
partir do dia 5 de cada mês, com início previsto para este mês 
de junho, quando o reajuste será aplicado, excepcionalmente, a 
partir do dia 8. De acordo com o presidente da Petrobras, Pedro 
Parente, a política, aprovada ontem pela diretoria executiva da 
estatal, segue a resolução 4/2005 do Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE), que determina a comercialização 
da embalagem destinada a uso doméstico a preços inferiores 
às demais apresentações. Parente explica que, com isso, a 
empresa completa o ciclo de defi nição de políticas para os 
produtos da companhia, garantindo a previsibilidade de preço. 
Preço pode subir e também cair. “Em relação ao consumidor 

fi nal, podemos dizer que, a exemplo do que está acontecendo 
com a gasolina e com o diesel, nós vamos seguir rigorosamente 
a referência utilizada, signifi cando dizer que, assim como pode 
subir o preço, também pode cair. A gente fala com a autoridade 
de quem, desde outubro, fez sete reajustes e cinco foram de 
redução de preço. Isso também pode ser vantajoso para a 
consumidor, dado que nós vamos seguir uma referência que 
sobe e que desce”, afi rmou. O diretor de Refi no e Gás Natural da 
Petrobras, Jorge Celestino, explica que o cálculo não terá como 
referência a paridade de preços internacionais e está alinhado 
com os parâmetros do Planejamento Estratégico 2017/2021. 
“A média para este mês é de 6,7% e a gente prevê que tenha 
um impacto de 2,2% no botijão e R$ 1,25 na média Brasil, 
conforme os dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo). 
A composição do preço do botijão hoje é em torno de 25% de 
realização Petrobras, 20% de impostos e 55% é a margem 
de distribuição e revenda; a nossa previsão é que ele passa 
a ser 26% para a Petrobras, mantendo os 20% dos impostos 
e uma pequena queda na margem de distribuição e revenda 
para 54%”, disse. 
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Rua Santos Dumond - 483

(43) 3461-4241

       2017

Temer vence no TSE mas terá difi culdades 
no Congresso

Após livrar-se da ameaça de cassação no Tribunal Superior Eleitoral, Michel 
Temer deve voltar seu foco para o Congresso. O objeti vo do presidente é garanti r 
que uma eventual acusação do Ministério Público não tenha votos sufi cientes 
para ser admiti da na Câmara. Se o PSDB decidir realmente desembarcar do 
governo, Temer fi cará exposto às exigências do chamado Centrão, ala de 
parti dos nanicos e médios que se organizou para oferecer apoio ao governo 
neste momento difí cil. Mas como qualquer aliado de ocasião, o Centrão faz 
suas exigências. Os tucanos ainda não romperam com a base aliada, mas a 
oferta de cargos de tucanos no balcão de negócios de Brasília já começou. 
Além de garanti r que Temer não tenha o mandato ameaçado pelo Ministério 
Público, os aliados na Câmara são importantes para garanti r a aprovação do 
projeto de reforma da Previdência. A decisão do TSE animou o governo, mas 
a equipe do presidente sabe que está muito distante de conseguir os 308 
votos necessários para aprovar as mudanças nas aposentadorias. Temer vem 
sendo adverti do por Meirelles que boa parte das melhorias na economia estão 
ancoradas na expectati va de aprovação das reformas, e o governo sabe que a 
saída da recessão é um dos fatores mais importantes para a sua sobrevivência. 
Além de tentar costurar uma base que o resguarde no Congresso, Temer parti u 
para uma ofensiva contra a Lava Jato. Reportagem de VEJA desta semana 
revela, com exclusividade, os planos do presidente de retaliar o ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O pecado de Fachin, aos olhos 
do governo, foi ter homologado a explosiva delação do dono da JBS, Joesley 
Bati sta, que disparou um potente petardo contra o governo. Temer acionou 
a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o serviço secreto, para bisbilhotar 
a vida do ministro com o objeti vo de encontrar qualquer detalhe que possa 
fragilizar sua posição de relator da Lava-Jato. Em comunicado divulgado 
pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, 
Temer negou as acusações: “o governo não usa a máquina pública contra os 
cidadãos brasileiros, muito menos fará qualquer ti po de ação que não espeite 
aos estritos ditames da lei”.
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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

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

Nossa Senhora de Fátima, Mauá 

2. Terreno área de 354m², Jardim 

3. Terreno 600m² Rua Yani de 

4. Terreno 1.200m² Rua 
Claudemiro Gonçalves Moreira, 

5. Terreno 288m², Residencial 

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

8. Terreno 300m², Residencial 

9. Terreno 313m², Residencial 

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

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

12. Casa Alvenaria terreno 200m², 
Rua Presbítero Joaquim L. Melo 

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

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

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

16. Casa Alvenaria, terreno 
440,00m² Rua Anita Garibaldi 

17. Casas Novas 70m² Residencial 


