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Fortes chuvas afetam a vida dos paranaenses 
As fortes chuvas que caíram no Paraná, mais fortemente no Norte, Noroeste e Campos Gerais, deixaram 

um rastro de destruição, alagamentos, quedas de mais de 25 pontes, falta de água e estradas interditadas. O 
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volume de água na segunda, 11 de janeiro, foi superior a qualquer média já aferida. Só no Norte do Paraná, 

mais de 50 milímetros caíram em apenas três horas e o resultado foi devastador, cidades da região de 

Maringá e de Londrina vão continuar sem água potável até este final de semana e a recuperação de pontes 

pode demorar meses e as estradas interditadas estão sendo limpas e reparos são feitos nas crateras e 

buracos abertos pela força das águas. A defesa civil alerta que as chuvas vão continuar fortes até pelo 

menos o dia 23 de janeiro e, portanto, deve-se ter muito cuidado em transitar pelas ruas e estradas destas 

regiões alagadas. Pelos cálculos oficiais, mais de 10 mil pessoas foram afetadas  e mais de 1,5 mil pessoas 

encontram-se desabrigas, alojadas em prédios oficiais e em casa de parentes. (FONTE: G1/PR) 

 

Cidades tentam retomar rotina após chuva nos Campos 

Gerais e no norte 
Em Tomazina, 8 pontes na zona rural foram levadas com a força da chuva.  

A chuva perdeu força nos Campos Gerais e em algumas cidades do norte pioneiro do Paraná entre 

segunda-feira (11) e terça-feira (12). Depois de um final de semana chuvoso, aos poucos, moradores de 

várias cidades que ficaram desabrigados retornam para casa e as prefeituras começam a trabalhar nos 

estragos provocados pelos temporais. 

Segundo a Defesa Civil do Paraná, nesta manhã de terça-feira, o balanço traz 525 pessoas atingidas, sendo 

453 estão desalojadas. Ao todo, 13 cidades foram atingidas pela chuva - treze casas foram danificadas. 

Em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais do Paraná, o Rio Piraizinho já baixou. Ainda chuvisca na 

cidade na manhã desta terça, mas a situação está quase normalizada. Há moradores que continuam na casa 

de parentes, esperando que as áreas mais atingidas sequem. 

Já em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, a chuva também perdeu força. A prefeitura segue fazendo um 

levantamento de todos os estragos e, ainda nesta terça-feira, define se decreta estado de calamidade pública 

ou de emergência. Além da zona urbana, a área rural também foi bastante prejudicada. 

Em Reserva, ainda nos Campos Gerais, parou de chover na manhã desta terça. A situação está normalizada, 

sem desabrigados ou desalojados. 

Chuva continua 

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), para esses municípios, estão previstas 

pancadas de chuva até o fim de semana. 

Ruas de Piraí do Sul alagaram após cheia de rio que 

corta a cidade (Foto: Arquivo Pessoal/ Dirlene Félix)  

Em Tomazina, no norte do Paraná, o Rio das Cinzas subiu até por volta das 10h30 de segunda-feira. A 

partir de então, estabilizou e começou a baixar. Apesar de não ter chovido mais na cidade até o momento, o 

nível do rio continua três metros acima do normal. 

Os moradores que tiveram de sair de duas casas, em torno de 10 famílias, já começam a retornar. A zona 

rural foi bastante atingida; ao todo, foram 10 bairros prejudicados. Oito pontes foram levadas pela água. A 

prefeitura espera o tempo firmar para começar a consertar os estragos. 

Em Sengés, a chuva segue fraca, mas contínua. O Rio Jaguaricatú está no limite e a cidade segue em alerta. 

No bairro Erva Doce, por exemplo, uma barreira caiu, o que impede o acesso ao local. Não há 

desabrigados, nem desalojados. 

http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2016/01/chuva-traz-prejuizos-varias-cidades-dos-campos-gerais-e-do-norte-do-pr.html
http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2016/01/chuva-traz-prejuizos-varias-cidades-dos-campos-gerais-e-do-norte-do-pr.html


Além de prejuízos aos municípios, a chuva também atingiu estradas estaduais e federais do Paraná. Veja 

aqui a lista das estradas que precisaram ser interditadas nesta terça-feira.  (FONTE: G1-PR) 

 

Prefeitura de Londrina decreta situação de emergência após 

chuvas 
Segundo a Defesa Civil, 315 pessoas foram atingidas por enxurradas.  

Coleta de lixo na cidade e transporte coletivo nos distritos foram suspensos. 

Prefeito Alexandre Kireeff (PSD) decretou situação de emergência 

após reunião sobre os estragos (Foto: Junior Evangelista/RPC) 

A Prefeitura de Londrina, no norte do Paraná, decretou situação de emergência nesta terça-feira (12) após 

analisar os prejuízos causados pela grande quantidade de chuva que atingiu o município até a segunda-feira 

(11). No município, segundo a Defesa Civil, 315 pessoas foram atingidas, destas 15 estão desalojadas. 

Dados do órgão também mostram que 64 casas, quatro escolas e oito unidades básicas de saúde tiveram 

problemas devido ao grande volume de chuva. Ao menos cinco pontes foram interditadas. A Copel 

informou que 2.675 imóveis, a maioria da área rural, estão sem luz. 

A Sanepar afirma que está operando com apenas 30% da capacidade, isso porque o nível do Rio Tibagi 

subiu e ameaça inundar a estação de captação de água. O abastecimento deve ser normalizado em 48 horas. 

Mas, se não parar de chover o município pode ficar sem água. 

De acordo com a prefeitura, a coleta de lixo em toda a cidade foi suspensa, pois a Central de Tratamento de 

Resíduos está ilhada. Uma ponte que dá acesso ao local está embaixo de água. O transporte coletivo que 

atende os distritos Maravilha, São Luis, Paiquerê, Irerê, Espirito Santo, Guaravera e Lerroville foi suspenso 

por tempo indeterminado. 

Com o decreto de situação de emergência, Londrina pode recorrer à ajuda financeira dos governos Estadual 

e Federal, por meio da Defesa Civil, que elabora relatórios com as informações dos principais prejuízos 

sofridos pela cidade. 

Enxurrada destruiu parte da barragem do Parque Ecológico 

Daisaku Ikeda, e uma erosão foi aberta (Foto: Junior Evangelista/RPC) 

Dados estaduais 

O boletim da Defesa Civil Estadual divulgado às 16h desta terça-feira (12) indica que ao menos 

1.744  pessoas foram atingidas de alguma forma pelas chuvas que ocorreram entre sábado (9) e segunda-

feira (11) no estado. Segundo o relatório, 582 estão desalojadas e 100 estão desabrigadas. 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/01/terca-amanhece-com-mais-rodovias-fechadas-por-causa-da-chuva-no-pr.html


Ao todo 27 municípios registraram algum estrago provocado por enxurrada, alagamento ou deslizamento 

de terra. A maioria dos municípios ficam na região norte do Paraná. Jataizinho, Londrina, Tamarana, 

Marilândia do Sul e Cambé foram os mais prejudicados. 

Conforme a Sanepar, 500 mil pessoas que moram na região norte do estado podem ficar sem água. Os 

municípios de Siqueira Campos, Novo Itacolomi, Marilândia do Sul, Londrina, Rolândia, Arapongas, 

Apucarana, Jandaia do Sul, Tomazina e Cambé estão com problemas no abastecimento. 

 
E devido ao grande volume de chuvas 25 rodovias do estado registram problemas. A maioria delas foram 

interditadas totalmente. Veja quais são os trechos com interdições. 

Confira os trechos onde há interdições nas rodovias estaduais: 

PR 092 KM 295 Quatiguá – interdição parcial 

PR 092, km 245 a 250, Wenceslau Braz - interdição total 

PR 151, km 216, Jaguariaíva - interdição parcial 

PR 170, km 169 e 170, Novo Itacolomi - interdição parcial 

PR 218, km 378, Paranavaí - interdição total 

PR 218, km 390, Amaporã - interdição total 

PR 218 entre Joaquim Távora até entroncamento BR 153 liberada, porém na BR 153 não tem como seguir 

nem pra Ibaiti ou Jundiaí do Sul nem voltar pra Santo Antônio da Platina. 

PR 436, km 102,  Bandeirantes - interdição total 

PR 317, km 085, Iguaraçu - interdição total 

PR 422, km 053, Wenceslau Braz – interdição total 

PR 439, km 040 e 054  Santo Antônio da Platina - interdição total 

PR 466, km 055, Borrazópolis - interdição total 

PR 494, km 012, São João do Caiuá - interdição total 

PR 272 – Entre Siqueira Campos e Tomazina- interdição total 

PR 444, km 002, Rolândia- interdição total 

PR 445, km 020, Tamarana - interdição total 

PR 445, km 25 ao km 67,  Londrina- interdição total 

PR 986, km 007, Londrina (Contorno Rolândia) - interdição total 

Confira os trechos onde há interdições nas rodovias federais: 

BR 153, km 4, Jacarezinho - interdição total 

BR 153, km 62 e 66, Conselheiro Mairinck - interdição total 

BR 369, km 47, Bandeirantes – interdição total 

BR 369, km 130, Ibiporã – interdição total 

BR 376, km 13, Maringá - interdição total 

BR 376, km 120, Paranavaí - interdição parcial 

BR 376, km 212, Mandaguari - interdição parcial 

BR 487, km 128, Tuneiras do Oeste - interdição total (FONTE: FOLHA WEB ) 

 

Pistas do Contorno Norte de Maringá, de Sarandi a 

Paranavaí, são fechadas 
Chuva intensa causou deslizamento de terra em dois pontos na via. 

Orientação é para que os motoristas usem a av. Colombo e o Contorno Sul. 



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou as duas pistas do Contorno Norte de Maringá no sentido 

Sarandi/Paranavaí, na tarde desta segunda-feira (11), em razão de dois deslizamentos de terra causados pela 

chuva. As outras duas pistas, do lado inverso, seguem liberadas. 

A via faz parte da rodovia BR-376, que liga o norte do estado ao litoral de Santa Catarina. Não há previsão 

de liberação das pistas, segundo a Defesa Civil. 

De acordo com a Prefeitura de Maringá, há vários pontos críticos de alagamento nas marginais - motoristas 

de carros pequenos devem evitar passar pelo trecho. 

A orientação da Prefeitura é para que os motoristas e motociclistas trafeguem pela avenida Colombo ou 

pelo Contorno Sul, se necessário. 

As equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Públicos pedem para que a população tenha cuidado 

redobrado ao transitar pelo município. Com as fortes chuvas, algumas vias ficam alagadas e apresentam 

buracos. 

 
Deslizamento de terra no Contorno Norte (Foto: RPC Maringá/Reprodução) 

A Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá (UEM) afirma que, apenas nesta segunda-

feira (11), a chuva acumulada chega a 133 milímetros. No mês, já choveram 301 milímetros - mesmo no 

começo do mês, já é o janeiro mais chuvoso desde 2005. A média histórica mensal é de 204 milímetros. 

Rodovias prejudicadas 

A chuva também provocou a interdição de várias outras rodovias do estado, nesta segunda-feira, nas 

regiões noroeste, norte e dos Campos Gerais.  

A última estrada a ser fechada foi a PR-444, entre Maringá e Arapongas, nos dois sentidos, nesta tarde. 

Segundo a Viapar, houve deslizamento de terra no trecho entre o viaduto da BR-369 e a linha férrea. 

Três trechos da rodovia BR-153, no norte pioneiro, também foram fechados por problemas decorrentes da 

chuva, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Dois trechos da rodovia PR-218, nos quilômetros 378 e 390, em Paranavaí, no noroeste do Paraná, também 

estão sem trânsito liberado. Esses dois locais estavam com problemas desde o início de dezembro, quando 

parte da pista cedeu. 

Ainda no noroeste, o trecho entre São João do Cauiá e Paranacity, na PR-494, foi fechado porque o rio São 

Francisco transbordou, afirma a polícia. Na PR-463, há lama sobre a pista. 

Em Arapoti, nos Campos Gerais, o km 48 da PR-239 está parcialmente interditado. O km 245 da PR-092, 

em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, também foi bloqueado devido à chuva. No trecho de Quatiguá, na 

mesma rodovia, há interdição parcial. 

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que está fazendo a limpeza para tentar liberar 

os dois trechos da rodovia PR-092 o quanto antes. 

Os motoristas também devem redobrar a atenção ao passarem pela PR-158, em São João do Caiuá, no 

noroeste do Paraná. A pista foi invadida por lama após um deslizamento de terra. A PRE não interditou o 

trecho, mas pede cautela. 

http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/cidade/sarandi-pr.html
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/cidade/paranavai.html
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/cidade/maringa.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/policia-rodoviaria-federal/


A rodovia PR-436, no km 102, entre Bandeirantes e Itambaracá, na região norte, foi interditada no início da 

tarde devido a cheia do Rio da Cinzas. O nível do rio chegou na cabeceira da ponte. 

Via marginal do Contorno Norte tem 

vários pontos críticos de alagamento (Foto: RPC Maringá/Reprodução) 

 

Sanepar não tem previsão para normalizar abastecimento 

de água  
O sistema de captação que abastece Londrina e Cambé está funcionando desde a madrugada desta terça-

feira (12) com apenas 30% de sua capacidade de produção. Técnicos e engenheiros da Sanepar percorrem 

diversos pontos da cidade para realizar serviços de manutenção, mas a normalização da captação depende 

da melhora do tempo. Sozinha, Londrina responde por 224 mil unidades consumidoras, entre residências, 

empresas e demais imóveis.  

Principal ponto do sistema, o rio Tibagi está com seu nível a cerca de quatro metros além do normal. O 

risco de inundação fez com que a companhia retirasse boa parte de seus equipamentos da unidade da 

estrada do Limoeiro, na zona leste de Londrina. Uma adutora foi desalinhada pela enxurrada que atingiu a 

região. A tubulação deve ser consertada até a próxima quinta-feira (14). A unidade do ribeirão Cafezal, na 

zona sul, está desativada por causa do lamaçal.  

Os moradores do distrito de Irerê estão recebendo água suja porque o poço que abastece a localidade foi 

inundado. A orientação é para que os moradores de Irerê não consumam esta água.  

Como estão interditadas as vias de acesso ao distrito – PR-445, Rodovia Mábio Palhano e a estrada do 

distrito de Maravilha – a Sanepar não consegue interromper o fornecimento de água. A situação só irá ser 

resolvida quando a empresa tiver acesso ao distrito.  

Em Guaravera, a chuva levou os equipamentos do poço, como a casa de bomba e o transformador. Não há 

previsão de retorno do fornecimento de água porque o distrito também está isolado.  

No total, cerca de 400 mil habitantes de Londrina e outras dez cidades da região e do Norte do Paraná estão 

sem fornecimento de água.  

A recomendação da Sanepar é que a população de Londrina reduza o consumo ao essencial. Ações como 

limpar o barro do quintal e das calçadas com água potável, lavar o carro e outras atividades que fogem à 

higiene pessoal e à alimentação são altamente desaconselháveis.  

Caminhões-pipa atendem hospitais, creches, escolas, asilos e demais estabelecimentos primordiais da 

cidade. A Sanepar pede que os consumidores acessem seu site (www.sanepar.com.br) ou usem o 0800-200-

0115 para comunicar problemas na rede.  

Segundo o gerente-geral da Sanepar na região Nordeste, Sérgio Bahls, a produção de água caiu devido ao 

alto índice de turbidez do Rio Tibagi e do Ribeirão Cafezal, principais mananciais de abastecimento de 

Londrina e Cambé. Nesta terça, o índice de turbidez chegou a 3.000 UTH – em dias normais, a turbidez do 

Tibagi varia de 5 a 10 UTH. As estações de tratamento da Sanepar na cidade têm condições de tratar a água 

com até 1.500 UTH.  

http://www.sanepar.com.br/


Divulgação 

 
 

Região  

Rolândia e Arapongas, cidades da Região Metropolitana de Londrina, também enfrentam problemas no 

abastecimento. A situação da primeira é o mais grave, já que ainda não tem previsão para o 

restabelecimento. Diversos equipamentos e máquinas utilizados na captação foram levados pela enxurrada. 

O fornecimento não deverá ser normalizado antes do final desta semana, informa a companhia.  

 

Apesar da intensa destruição registrada por lá, Tamarana, também na região de Londrina, não tem 

problemas em sua rede hídrica.  

Já em Arapongas, diversas pontes e caminhos de acesso às unidades de captação foram danificados ou 

totalmente interrompidos. Por isso, os técnicos não conseguem verificar a situação e realizar serviços de 

manutenção. Apucarana vive o mesmo problema, mas tem 30% de sua população abastecida por poços que 

permanecem intactos.  

Em Ibiporã, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Same) informa que a unidade de captação 

do ribeirão Jacutinga ficou alagada e, por isso, teve seus equipamentos desligados temporariamente. Desta 

forma, o fornecimento será feito apenas pela captação do poço do aquífero Guarani, o que deve 

comprometer a distribuição na cidade. Técnicos da Samae trabalham para reparar a rede. Se o Jacutinga 

baixar, a situação deve se normalizar até a noite de hoje.  

Em outras partes do Norte do Paraná, a situação muda de acordo com a cidade: Marilândia do Sul (34 km 

ao sul de Apucarana) está 70% abastecida. A unidade de Novo Itacolomi (52 km ao sul de Apucarana) está 

inundada e não há previsão para o reinício da captação.  

Em Siqueira Campos (90 km ao sul de Jacarezinho), a captação foi prejudicada pelas inundações. A 

expectativa da Sanepar é fazer a limpeza necessária e consertar os problemas ainda hoje, estabilizando o 

fornecimento. Tomazina (101 km ao sul de Jacarezinho) está sem previsão, enquanto Jandaia do Sul (18 

km a oeste de Apucarana) deve ter o abastecimento normalizado ainda nesta terça, mesma situação de 

Wenceslau Braz (117 km ao sul de Jacarezinho). Auber Silva - Redação Bonde 

 

Tibagi transborda e deixa Jataizinho debaixo d'água 
A forte chuva também fez o rio Tibagi transbordar em Jataizinho, na região metropolitana de Londrina, na 

segunda-feira (11). Diversos pontos da cidade, principalmente os localizados próximos ao rio, estão 

debaixo d'água.  

Moradores estão precisando andar de barco.  

Bonde Repórter 

http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3--331-20160112


 
 

No final da tarde de ontem, a água do Tibagi quase chegou a encobrir a ponte localizada na entrada da 

cidade.  

 
 

A Defesa Civil monitora a situação e garante que os moradores desalojados já estão sendo atendidos. 

(FONTE: REDAÇÃO BONDE) 

 

Motorista de ônibus levado pela enxurrada segue desaparecido 
Desaparecido desde o início da noite da última segunda-feira (11), o motorista do ônibus levado pela 

enxurrada em uma estrada rural de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) segue sem ser localizado. 

De propriedade de uma empresa de couros, o veículo foi encontrado nesta terça-feira (12). Um vídeo 

divulgado no Facebook pelo perfil "Rolândia Total" mostra o momento em que o automóvel é levado pela 

água.  

De acordo com o Corpo de Bombeiros, diversas equipes participam das buscas pelo profissional. A vítima 

tem 35 anos e não conseguiu sair do ônibus a tempo.  

Reprodução/WhatsApp Grupo Folha 



 
 

O coletivo foi levado em uma estrada rural da cidade, nas proximidades de uma estação da Sanepar que foi 

tomada pela água.  

Os bombeiros de Rolândia registraram mais de 400 solicitações de moradores, boa parte delas informando 

rachaduras nas paredes de residências.  

 

Desvios na Educação teriam financiado reeleição de Beto 

Richa, diz investigada 



Suspeitas de participarem de esquema de corrupção em obras de escolas citam ainda o envolvimento do 

presidente da Assembleia, de mais dois deputados, de conselheiro do TC e de irmão do governador 

Richa na eleição de 2014: suspeita 

sobre a campanha do tucano foi parar na PGR, em Brasília. operação quadro negro  

Depoimentos colhidos no âmbito da Operação Quadro Negro, que apura o desvio de quase R$ 20 milhões 

destinados a obras de escolas estaduais do Paraná, sugerem o envolvimento da alta cúpula da política do 

estado no esquema de corrupção.  

Escândalo envolvia pagamento por serviços não prestados 

O escândalo de desvio de recursos públicos de obras de escolas estaduais veio à tona em meados do ano 

passado, quando se descobriu irregularidades em dez contratos firmados entre a Secretaria Estado da 

Educação (Seed) e a empresa Valor Construtora e Serviços Ambientais, no período de 2011 e 2014.  

Fiscais ligados à Seed confirmaram em depoimentos que, para liberar pagamentos à empresa, atestavam 

falsas medições na evolução das obras de construção ou de reforma dos colégios. Assim, apesar de as obras 

mal terem saído do papel, a empresa recebia os valores como se efetivamente tivesse prestado os serviços.  

As medições fictícias teriam sido feitas, ainda segundo os fiscais, a mando do então diretor de Engenharia, 

Projetos e Orçamentos da Seed, Maurício Fanini, exonerado após o escândalo vir à tona. Fanini nega a 

participação na fraude.  

O dono da Valor, Eduardo Lopes de Souza, Maurício Fanini e outras 13 pessoas foram denunciadas pelo 

Gaeco no último dia 30. Entre os denunciados em dezembro também está o ex-vereador de Curitiba Juliano 

Borghetti, que é irmão da vice-governadora, Cida Borghetti (Pros). De acordo com o Gaeco, ele recebeu 

quatro parcelas de R$ 15 mil da Valor com a missão de agilizar pagamentos à empresa a partir dos contatos 

que manteria com servidores da Casa Civil. 

Veja também 

Escândalo de desvio de dinheiro em obras de escolas no PR atinge políticos 

Beto Richa e o ano do “melhor está por vir” 

Celso Nascimento: Quadro Negro envolve deputados e vai a Janot 

Três investigadas citaram ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), como 

supostamente envolvidos, os nomes do governador Beto Richa (PSDB); do secretário estadual de 

Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, o „Pepe‟, irmão do governador; do presidente da Assembleia 

Legislativa do Paraná (Alep), Ademar Traiano (PSDB); do primeiro-secretário da Assembleia, Plauto Miró 

(DEM); e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ex-secretário-chefe da Casa Civil, Durval 

Amaral. De acordo com os depoimentos, o suposto desvio de verba pública seria destinado a campanhas 

eleitorais.  

Relato da assessora jurídica da construtora Valor, Úrsulla Andrea Ramos, menciona que os recursos 

desviados teriam sido repassados para a campanha de reeleição do governador Beto Richa, em 2014, e a 

outros três candidatos a deputado estadual. No depoimento, a advogada afirma que questionou o 

proprietário da empresa, Eduardo Lopes de Souza, sobre os valores supostamente desviados das obras. 

“Esse dinheiro não ficou comigo, esse dinheiro foi feito repasse pra campanha do governador Beto Richa e 

pra essas três campanhas [do filho do conselheiro Durval Amaral, o deputado estadual Tiago Amaral; de 

Traiano e de Plauto]. Foi o que ele me disse”, afirma Úrsulla.  

No depoimento, a assessora da Valor ainda afirma que questionou o dono da empresa se ele teria provas do 

que estava dizendo. Segundo o relato de Úrsulla, Souza teria dito possuir gravações de todas as conversas 
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em que tratou do assunto. A Gazeta do Povo não conseguiu apurar se o Gaeco teve acesso a essas supostas 

gravações. 

Foro privilegiado  

Devido ao foro privilegiado dos citados, os nomes foram levados pelo Gaeco ao procurador-geral de 

Justiça, Gilberto Giacoia, chefe máximo do Ministério Público do Paraná (MP), que é quem tem 

competência para pedir a abertura de uma investigação contra deputados estaduais (caso de Traiano e 

Plauto) e secretários de Estado, como Pepe Richa.  

No caso de Beto Richa e de Durval Amaral, quem deve decidir pela abertura ou não de uma investigação é 

a Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília. A PGR já foi notificada por Giacoia sobre a citação 

dos dois. Caberá ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, opinar se todos serão investigados pela 

PGR ou se o caso envolvendo os deputados estaduais e Pepe Richa será desmembrado e devolvido ao MP 

do Paraná.  

Governo diz que foi quem abriu apuração; citados não falam 

O governo do Paraná afirmou que todas as irregularidades que envolvem a construtora Valor foram 

descobertas por sistemas internos de controle do próprio Executivo estadual. Segundo texto enviado pelo 

governo, a sindicância para apurar o caso foi aberta pela própria Secretaria da Educação em maio de 2015.  

“Desde o início, o governo vem tomando todas as medidas necessárias para apurar, punir desvios de 

conduta e recuperar recursos desviados. Os bens de todos os envolvidos foram bloqueados pela Justiça, a 

pedido da Procuradoria Geral do Estado. Todos os servidores públicos suspeitos foram demitidos ou 

exonerados de seus cargos”, afirma a nota. Segundo a assessoria, o secretário de Infraestrutura, Pepe Richa, 

prefere não comentar a menção de seu nome no caso.  

O PSDB do Paraná, responsável pela campanha de Richa, informou que não recebeu qualquer doação da 

Valor em 2014. O presidente da Assembleia e do PSDB do Paraná, Ademar Traiano, disse não conhecer as 

investigações. “Não tenho conhecimento nem informação nenhuma desse caso, porque ele está em segredo 

de Justiça. Só sei pela mídia o que está se passando. Portanto, não posso falar nada”, disse.  

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Plauto Miró (DEM), fez o mesmo comentário que Traiano. 

“Não tenho conhecimento, não sei do que se trata. Ouvi alguma coisa na mídia, mas não estou a par desse 

procedimento. Vou buscar informações sobe o assunto”, afirmou.  

Durval Amaral, ex-chefe da Casa Civil de Richa e conselheiro do Tribunal de Contas, foi procurado pelo 

celular, mas não retornou. O deputado estadual Tiago Amaral (PSB) estava com o celular desligado. 

( FONTE: CATARINA SCORTECCI, DIEGO RIBEIRO E EUCLIDES LUCAS GARCIA – GAZETA 

DO POVO) 

 

 


