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Inovação
em debate

Fábio Alcover

A 13a edição do
EncontrosFolha,
promovida pelo
Grupo Folha nessa
quinta-feira (14) em
Londrina, debateu a
construção civil e seu
impacto no Norte do
Estado. Evento que
destacou importância
da inovação reuniu
representantes do setor,
incluindo construtoras,
entidades, setor
imobiliário e
engenharia, além
de especialistas e
representantes
do governo
■ ECONOMIA&NEGÓCIOS

CONTRA O FOZ

Londrina quer
aproveitar boa fase
para melhorar
aproveitamento em casa
PÁG.10

LUIZ GERALDO MAZZA

Todos os poderes de
Estado têm parcela de
responsabilidade em
tragédias como a de Suzano
PÁG.4

CLÁUDIO HUMBERTO

Caixa dois ainda não é crime.
Sérgio Moro foi obrigado a
retirar item do pacote
anticrime

DERROTA DA LAVA JATO

STF rejeita fatiamento de
caixa dois e crime comum

Em um revés para a Lava Jato e para a Procuradoria-Geral da República, o STF (Supremo
Tribunal Federal) decidiu, por 6 votos a 5, que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro,
quando relacionados a caixa dois, devem ser processados na Justiça Eleitoral, e não na
Federal. Procuradores da força-tarefa em Curitiba afirmam que a Justiça Eleitoral não é
estruturada para julgar crimes complexos. Nas redes sociais, Deltan Dallagnol afirmou que
decisão começa a “fechar janela de combate à corrupção aberta com a Lava Jato”
PÁG.5

PÁG.5

FIORI LUIZ

Garotada do LEC está
provando que talento
não tem idade. A Copa
do Brasil é um exemplo

SAÚDE

Londrina
investiga três
suspeitas de
mortes por dengue.
Caso mais
recente é de uma
adolescente de
17 anos que estava
grávida de seis meses
PÁG.6

PÁG.9

AVENIDA PARANÁ

Pequena obra-prima da
literatura fala sobre as
tragédias para as quais
viramos o rosto
CIDADES

ABL elege Ignácio
de Loyola Brandão
PÁG.6
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COMOÇÃO

A Polícia Civil de
São Paulo identificou
um adolescente de 17
anos como o terceiro
suspeito do massacre
em Suzano, na
Grande São Paulo.
Jovem seria colega
de classe do outro
adolescente que
cometeu os
assassinatos. Famílias
de funcionárias e de
alunos mortos
velaram as vítimas em
um velório coletivo
em um ginásio
de esportes
■ PÁG.7

Erbs Jr./Framephoto/Estadão Conteúdo

Abi Antoun vira
réu em ação que
apura corrupção e
organização criminosa
PÁG.3
FECHAMENTO
21h50

MEMÓRIA - No dia que completou um ano dos assassinatos da vereadora

Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o Rio amanheceu tomado de
homenagens. Em Londrina, houve ato na Câmara e manifestações. ■ PÁGs.3 e 7
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Fluxo de
umidade
mantém
condições
favoráveis às chuvas
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