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Arapoti confirma novo caso de Dengue
Arapoti tem confirmados mais seis casos de Dengue em uma semana, segundo SESA.

No Paraná já são 24.933 casos de Dengue com 34 mortes confirmadas. [PÁGINA 4]

[PÁGINA 11]

Dupla paranaense
Eder & Leo brilha em
show, em São Paulo

Votação do Impeachment
para o Brasil neste domingo

Chegou o dia que defi nirá o futuro da presidente Dilma Rousseff . Tanto Oposicionistas como 
Governistas apostam que tem votos sufi cientes para “vencer” a disputa. É necessário o “SIM” de 
342 parlamentares para que o processo siga adiante no Senado Federal. Caso sejam cumprido os 
trâmites legais e o processo seja aceito no Senado, Dilma pode se afastada do cargo já neste mês 
de maio e quem assume é o Vice Michel Temer. O Brasil vai literalmente parar neste domingo. 

[EDITORIAL, PANORAMA POLÍTICO PÁGINA 12]

DILMA ROUSSEFF MICHEL TEMER EDUARDO CUNHA [PÁGINA 3]

[PÁGINA 4]

[PÁGINA 5]

Grupos se 
movimentam para 
definir candidatos

Briga pelo PSDB 
de Jaguariaíva 
gera polêmica

Faculdades do
Grupo FATI-FAJAR

se consolidam com
dois novos cursos

de graduação

Inauguração de uma
nova unidade da JUMPER! 

Profissões e Idiomas
em Jaguariaíva,

no dia 20 de abril

Jovens e adolescentes 
visitam Asilo Lar Bom Jesus

[PÁGINA 3]

Castro 
abre nova 

maternidade 
para 

atendimento

[PÁGINA 3]

[EDITORIAL NA PÁGINA 2]

Um Brasil de brasileiros escravizados

[PÁGINA 6]

[PÁGINA 6]

Sengés entrega 
notebooks a

escolas rurais

A cerca de 3 meses antes das 
convenções dos partidos para 
defi nição dos candidatos, os 
nomes dos pré-candidatos 

estão, aos poucos, caminhando 
para defi nições

[PÁGINA 6]

Novos cursos de Letras 
e Ciências Contábeis, 

ofertado desdes o início do 
ano, fortalecem ainda mais 

a instituição que vem se 
consolidando como uma das 

referências de ensino no Estado.

Arapoti tem confi rmados mais 
seis casos de Dengue em uma 
semana, segundo SESA. No 
Paraná já são 24.933 casos 
de Dengue com 34 mortes 

confi rmadas.

As inscrições do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2016 

começam às 10h de 9 de 
maio e vão até as 23h59 

do dia 20 do mesmo mês. 
As provas serão aplicadas 
em 5 e 6 de novembro. As 
datas foram anunciadas 
na quinta-feira (14) pelo 
ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante,

em Brasília.

ENEM 2016:
 INSCRIÇÕES DE 
9 A 20 DE MAIO
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Prefeito ouve 
demandas dos
bairros de PG

Inauguração em JAGUARIAÍVA,
no dia 20 de abril

[PÁGINA 9]

Carreta tomba e
atinge automóvel
Na rodovia PR 092, “Rodovia 

da Morte”, mais um grave 
acidente, deixa 3 feridos graves

Onda de Assaltos na região
Sengés teve dois assaltos a mão armada,

no mesmo dia. Em Jaguariaíva, dois bancos
e lojas assaltados nos últimos 30 dias.

[PÁGINA 9]
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CONTABILIZANDO SUCESSOS
JAGUAR CONTABILIDADE

Saiba mais sobre esse assunto entrando 
em contato com a JAGUAR CONTABILIDADE

Fones (43) 3535-1585 / (43) 3535-1065
Thiago Banach Silva – CRC PR No. 055679/O-0

Fábio Dias – CRC PR No. 052697/O-4

Receita Federal alerta
mais de oito mil empresas

do Simples Nacional
A Receita Federal informou que mais de oito mil empresas do Simples Nacio-

nal receberam comunicados de alerta desde o início de fevereiro. O objetivo 
é permitir a autorregularização desses contribuintes. A iniciativa contou com a 
parceria dos fiscos federal, estaduais, distritais e municipais.

Os comunicados são disponibilizados automaticamente aos contribuintes 
incluídos no programa no momento de acesso ao portal para a geração do docu-
mento de arrecadação do Simples Nacional (DAS). Pelo levantamento da Receita, 
8.039 empresas leram os comunicados do Alerta do Simples Nacional. O projeto 
integra o Plano Anual de Fiscalização 2016.

As divergências encontradas pelos fiscos se referem a diferenças entre o total 
anual de receita bruta informada no Programa Gerador do Documento de Ar-
recadação do Simples Nacional - Declaratório (Pgdas-d) e os valores das notas 
fiscais eletrônicas (NFe) de vendas emitidas, expurgadas das NFe de entrada de 
devoluções.

No projeto, foram identificadas cerca de 18 mil empresas optantes pelo Sim-
ples Nacional com divergências.

COMO CORRIGIR
A Receita recomenda aos contribuintes com diferença a ser corrigida retificar 

o Pgdas-d dos meses relacionados, pagar ou parcelar os valores devidos.
Não é necessário envio de cópia de documentos para a Receita Federal ou 

para os demais fiscos como prova de autorregularização, segundo os técnicos. Se 
entender que os valores declarados estão corretos, não é necessário procedimento 
adicional. Nem mesmo visita às unidades de atendimento da Receita Federal ou 
dos demais fiscos, informaram.

Os comunicados continuarão a ser exibidos no Portal do Simples Nacional, 
permitindo que os contribuintes conheçam as divergências até abril. Após uma 
avaliação das empresas que fizeram a autorregularização, serão identificados 
quais casos serão indicados para abertura de procedimentos fiscais.

Enquanto não iniciado o procedimento, o contribuinte permanece com o 
direito de se autorregularizar. Caso sejam encontradas irregularidades, o lança-
mento da dívida será precedido de intimação e, após iniciado o procedimento, o 
contribuinte não poderá se eximir da multa de of ício se confirmadas as diferenças.

Prefeito Braz não descarta 
candidatura a reeleição

 ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016

ARAPOTI

Após declarar no início de feve-
reiro durante inauguração da 
Supercreche no bairro Vila 

Santo Antônio que não seria candi-
dato a reeleição, o prefeito Braz Rizzi 
(DEM) dá indicativos de que poderia 
repensar sua decisão. Em entrevista 
no último fim de semana à Radio Ci-
dade, o prefeito não descartou a pos-
sibilidade de novamente disputar as 
eleições municipais em outubro.

Na realidade, algumas movi-
mentações políticas do prefeito até 
indicam que ele pretende se colocar 
novamente na disputa. Na última 
semana, Braz juntamente com in-
tegrantes do PPS local e o vereador 
João Maria Bueno Bonfim (Chipan-

zé), estiveram reunidos com o presi-
dente estadual da legenda, deputado 
federal Rubens Bueno. O objetivo foi 
assegurar a manutenção da presi-
dência do partido nas mãos do aliado 
Ricardo Pedroso, pois comentava-se 
que o partido estava sendo assumido 
por integrantes da oposição.

“Eu sou prefeito até o dia 31 de 
dezembro, agora o futuro pertence a 
Deus. Desde que assumi a prefeitura 
tenho buscado ser um administrador 
e não político” respondeu Braz ao ser 
indagado sobre a possibilidade de ser 
ou não candidato na eleição. A frase 
comprova que o prefeito ainda não 
descartou totalmente esta possibi-
lidade. Inclusive, seu grupo político 
trabalha com a hipótese de que ele 
será sim candidato a reeleição.

OUTROS NOMES
O cenário dos pré-candidatos, fal-

tando menos de seis meses para as elei-
ções, segue muito indefinido. Os no-
mes mais fortes para integrar a disputa 
são os do ex-prefeito Luiz Fernando de 
Masi (PSDB), dos ex-vereadores Divair 
da Silva (PV) e Jan Pot (Potinho), e dos 
empresários Marco Antônio Dorigon 
e Irani Barros (PDT). 

Um novo nome que pode pintar 
na disputa é o do empresário Mario 
José Carneiro Ulrich (Zezé). Pai do 
Presidente da Câmara Municipal, 
Wesley Ulrich (Lelo), Zezé deixou 
recentemente o PT local, do qual foi 
um dos fundadores, para ingressar 
no PMDB, alimentando as especula-
ções de que poderia estar se lançan-
do nas eleições para prefeito.

Presidente Estadual do PPS, Rubens Bueno, confirmou que partido continua na base de apoio ao Governo
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EDITORIAL

Um Brasil de brasileiros escravizados
T odo brasileiro sabe que foi engana-

do pela política do Lula, da Dilma 
e do PT. E também de um bando de 

políticos corruptos, alguns já presos outros 
investigados e muitos suspeitos. 

Há aqueles que ainda insistem em 
defender quem lhes escravizou e os tornou 
reféns de uma política paternalista e de su-
jeição a esmolas, quando deveriam receber 
oportunidades.

Um governo que mantém uma grande 
parcela da população, de certa forma, ca-
bresteada, é um governo que podemos cha-
mar até de criminoso, pois faz as pessoas se 
sujeitarem a seus anseios de poder, sem lhes 
dar oportunidades de crescer e de ter uma 
vida digna. É um crime velado.

Uma pena que brasileiros não perce-

bam que, em vez 
de receber ajuda 
financeira do go-
verno, deveriam 
ter oportunidades 
de emprego, de 
educação de quali-
dade, de ter um atendimento digno de saúde, 
na segurança, no transporte público.

Bolsa família e outras bolsas, dinheiro 
dado de graça acabam tornando as pessoas 
escravas. Escravas de si mesmo, pois desis-
tem da busca de oportunidades, contentan-
do-se com o que o governo dá. Escravas da 
sociedade, que enxerga e não denuncia, que 
paga sem perceber. Escravas dos políticos, 
que buscam o poder a qualquer preço. Escra-
vas do governo que cria impostos, que cobra 

impostos, que dá 
com uma mão e 
toma com as duas 
toda a dignidade a 
oportunidades do 
cidadão de crescer, 
progredir e ter vida 

de qualidade. Lula e Dilma são responsáveis 
por um Brasil quebrado, sem perspectivas, 
com a Saúde em frangalhos, num caos total, 
com a Economia fracassada, desvalorização 
da Educação, a corrupção instalada em to-
dos os escalões. São responsáveis sim. É uma 
pena que a legislação proteja esses entes e à 
maioria dos políticos que também têm “cul-
pa no cartório” e por medo e até comodismo, 
legislam em causa própria também.

A Justiça precisou de um Sérgio Moro 

para acordar o Brasil e provar a todos os 
brasileiros o que há muito tempo todos já 
sabiam: maioria dos governantes são cor-
ruptos. Elegem-se à custa de propina, de en-
ganação, de mentiras e os pobres cidadãos, 
principalmente, os mais humildes caem na 
rede da escravização.

Avante, Brasil! 
Não à corrupção! Sim, a um novo Bra-

sil, com justiça, dignidade, verdade, opor-
tunidades. Com qualidade de vida, saúde, 
educação, segurança e paz.

O impeachment da presidente não vai 
resolver de imediato o problema do país, 
mas vai trazer mudanças, seja quem for o 
sucessor. E mudanças grandes, com respon-
sabilidade e muito trabalho. Que Deus nos 
ajude e ilumine.

CIRCULAÇÃO:
Campos Gerais: Jaguariaíva, Arapoti, 
Sengés, Piraí do Sul, Castro, Carambeí, 
Ponta Grossa, Palmeira, Tibagi. Norte 

Pioneiro: Ibaiti, Wenceslau Braz, 
Siqueira Campos, S. José da Boa Vista, 

Santana do Itararé, Salto de Itararé. 
Curitiba: Órgãos públicos do governo 

do Estado, Assembleia Legislativa (todos 
os gabinetes), Prefeitura de Curitiba, 
Câmara Municipal de Curitiba (todos 

os gabinetes). Assinantes: São Paulo, 
Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro, 
Maringá, Londrina, Ponta Grossa e 

demais municípios

OBS.: Os artigos assinados não representam 
necessariamente a opinião do jornal e são de 

responsabilidade de seus autores.
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 “Não vai ter golpe”. 
“Impeachment é golpe”. “Qualter 

tentativa de golpe é um 
atentado contra a democracia”

O s slogans de defesa da atual gestora do Governo Federal atribuem ao impeachment 
uma característica de golpe e atentado contra a democracia.

Na petição de DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE, 
movida pelo cidadão CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA contra 
DILMA VANA ROUSSEFF, na qualidade de presidente da República, constam 
como fundamento do pedido:

- Atrasos no pagamento à Caixa e ao BNDES e ao FGTS, para financiar 
políticas públicas; 

- Omissão do passivo de transações deficitárias do FGTS, BNDES e Banco do 
Brasil, na informação de dívida pública, ocultando 7 bilhões de reais de dividas; 

- Não contingenciamento de 10 bilhões de despesas; 
- Créditos suplementares de 15 bilhões de reais, sem consentimento do Con-

gresso Nacional.
O rol de acusações acima deixa claro, se forem comprovadas tais afirmações, 

que se houve algum golpe, este foi praticado pela atual Chefe de Governo, utili-
zando-se deste expediente para alcançar uma posição vantajosa nas eleições de 
2014, atentando contra a democracia, com uma espécie de fraude eleitoral.

Por outro lado, o pedido de Denúncia por Crime de Responsabilidade está 
fundamentado na Legislação em vigor, especialmente nos artigos 85, II, V, VI e 
VII, da Constituição Federal, bem como artigos 9º, n. 7, 10, ns. 4 e 6, e 12, n. 1, 
todos da Lei nº 1.079/50;

Por conseguinte, o processo de Crime de Responsabilidade jamais se tornaria 
um golpe, se está balizado na legislação em vigor oriunda do Estado Democrático 
de Direito, base da atual Constituição Federal.

Desde que devidamente provado, se alguém está praticando algum golpe, 
este provém do discurso falso da atual Chefe de Governo, ao atribuir ao processo 
por crime de responsabilidade, baseado na legislação vigente, a característica de 
um golpe.

O processo para julgar esse Crime de Responsabilidade, baseado na legisla-
ção em vigor trata-se do Exercício da Democracia e não de um atentado contra 
a mesma.

Cabe à Chefe de Governo se defender justificando legalmente os seus atos, ao 
invés de fazer do seu discurso de defesa mais uma fraude.

A responsabilidade por contínuos erros jurídicos é da própria Chefe de Go-
verno, cabendo a ela arcar com as suas escolhas erradas.

Estivesse a Chefe do Governo assessorada juridicamente por quem soubesse 
interpretar a Constituição e a Lei 1.079/50 em seu favor, não estaria sendo pro-
cessada.

E quanto maiores forem os equívocos jurídicos, as chances de ser condenada 
ficam proporcionalmente majoradas.

As mesmas recomendações são aplicáveis a qualquer cidadão, empresa ou 
empresário que esteja sendo responsabilizado por seus atos.

Luta pela liderança do
PSDB gera polêmica

 EM JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

As movimentações visan-
do às eleições municipais 
continuam a esquentar na 

cidade. A última polêmica aconte-
ceu com a liderança provisória do 
PSDB local passando para a mão do 
vereador José Marcos Pessa Filho 
(Marquito). O vereador que já esta-
va deixando o partido para se filiar 
ao DEM, acabou voltando atrás, 
após compromisso de que assumi-
ria a presidência do PSDB.

Segundo Marquito, a definição 
aconteceu após reuniões com caci-
ques da política estadual, entre eles 
os deputados Ademar Traiano, presi-
dente estadual do PSDB e da Assem-
bleia Legislativa, Plauto Miró Guima-
rães (DEM), Alexandre Curi (PMDB) 
e Valdir Rossoni (PSDB), hoje chefe 
da Casa Civil. “Eles me cobraram o 
motivo da minha saída do PSDB e fa-
laram que se eu continuasse no parti-
do, me deixariam na presidência em 
Jaguariaíva” afirmou o vereador.

Marquito também comentou 
que a decisão foi motivada pelos 
mais de 20 anos como membro do 
PSDB. “Essa foi uma forma de eles 
reconhecerem o tempo e a dedicação 
ao longo de 21 anos como  filiado do 
partido” disse. Ele também evitou 
entrar em polêmica e diz que o movi-
mento é simplesmente para garantir 
sua candidatura como vereador nas 
próximas eleições municipais.

A definição teria irritado o ex-
-prefeito Ademar Ferreira de Barros 
que hoje é pré-candidato a prefeito 
pelo PSDB. Os dois, antigos aliados, 
se afastaram após a aproximação en-
tre Marquito e o atual prefeito José 
Sloboda (Juca). Nossa reportagem 
tentou contato com o ex-prefeito 
Ademar para comentar a situação, 
mas nestes últimos dias o celular se 
encontrava fora de área.

Comenta-se que Ademar está 
conversando com o Governador 

Obra foi construída com recursos 
próprios do Município
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Beto Richa, no sentido de reverter a 
situação, o que, segundo aliados do 
ex-prefeito, é bem possível que ainda 
aconteça.

PRÉ-CANDIDATOS
O atual prefeito José Slobo-

dá (Juca) e o ex-prefeito Ademar 
de Barros seguem como os dois 
principais nomes cotados para as 
eleições municipais deste ano. A 
disputa tende a ficar polarizada 
entre estes dois grupos. A luta pelo 

cargo de vice é que deve esquentar 
o debate. Em divulgação a órgãos 
de imprensa, o prefeito Juca já teria 
afirmado que sua vice seria a Secre-
tária de Educação, Alcione Lemos.

Já em relação ao prefeito Ademar, 
um dos últimos nomes especulados 
para compor a chapa é o do empre-
sário Edson Balloni, que sempre in-
tegrou o grupo do ex-prefeito Otélio 
Renato Baroni. A possibilidade de 
uma terceira via na eleição municipal 
é pequena, mas existe. Um dos nomes 
poderia ser o do presidente da Câma-
ra Municipal, Adilson dos Passos Felix 
(Gordo) que vem buscando manter 
medidas de austeridade na condução 
do Legislativo local, como forma de 
alavancar prestígio junto a população.

DANÇA DAS CADEIRAS
Com a abertura da janela partidá-

ria, muitos parlamentares decidiram 
mudar de partido, sem o risco de per-
derem o mandato com a lei de infide-
lidade partidária. Um dos destaques 
ficou por conta do PT que perdeu 
seus dois vereadores e hoje não pos-
sui mais representantes na Casa. O 
presidente Adilson Gordo foi para o 
PROS e a 1ª Secretária Nelci Fonseca 
Cursino foi para o PRB.

CONFIRA ABAIXO OS PARTIDOS 
DE CADA PARLAMENTAR:
Gilberto – DEM
Marquito – PSDB  DEM  PSDB
Rafael – PR
Francilei – PDT
Edilson – PPS
Adilson Gordo – PT  PROS
Alencar Samirzinho – PMDB PRB
Nelci – PT  PMB  PRB
Leomar – PP  DEM
Sandra Negrini – PSC
Juninho PEMAC – DEM  PSB
Pastor Valdemir – PTB  PHS
Nenzo – PTB

SAIBA MAIS

Prefeita Elietti deve disputar reeleição
 ELEIÇÕES MUNICIPAIS

CASTRO

Após cerimônia de inaugura-
ção realizada na noite desta 
quinta-feira, 14, a mater-

nidade do Hospital Anna Fiorillo 
inicia atendimento na manhã desta 
sexta-feira, 15. A Prefeitura de Cas-
tro investiu mais de R$ 2 milhões 
em recursos próprios nas reformas 
necessárias no hospital e na mo-
dernização de alguns setores, ofe-
recendo as condições adequadas de 
funcionamento. 

O secretário municipal de saúde, 
Julio Sandrini, destaca a satisfação 
com a entrega da obra da nova mater-
nidade do município. “Estamos muito 
contentes com a entrega dessa obra, 
pois sabemos da sua importância ím-
par para as nossas gestantes, para a 
nossa comunidade. E principalmente 
porque estamos entregando um hos-
pital com maternidade moderna e se-
gura, e nós tivemos a responsabilidade 
de garantir isso”, frisa. 

Possibilidade de um nova disputa entre Elietti 
e Pezinho é cogitada nos bastidores políticos
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Nova maternidade é aberta
 HOSPITAL ANNA FIORILLO

SENGÉS

Apesar de não assumir pu-
blicamente a sua intenção 
de concorrer a reeleição 

nas eleições municipais deste ano, 
a Prefeita Elietti Jorge, que recen-
temente ingressou no PSD de Rati-
nho Junior, tem dito internamente a 
correligionários que será sim nova-
mente candidata. Ela está à procura 
de definir um possível novo parcei-
ro candidato a vice, principalmente 
após o afastamento do atual, Hille-
brand de Boer (Brandão).

Brandão, inclusive, tem se articu-
lado para lançar uma provável chapa 
de oposição nas próximas eleições. 
Ele afirma que, além dele, integram o 
grupo, o empresário e ex-candidato a 
prefeito Nelson Ramos (Pezinho) e o 
farmacêutico Luiz Giovanetti. Infor-
malmente, nos bastidores comenta-
-se que a prefeita Elietti poderia ofe-
recer a vice, na sua chapa, para um 
destes três nomes, buscando, quem 

Vereador Marquito e ex-prefeito Ademar: 
polêmica envolvendo presidência do PSDB local

O espaço inclui vários novos 
ambientes exigidos na adequação 
do hospital. São mais de 1.000 m2 
divididos entre a ala de interna-
mento e centro obstétrico. Inicial-
mente serão 20 leitos para atendi-
mento de partos de risco habitual e 
de risco intermediário.

sabe, desarticular um pouco a oposi-
ção ao seu governo.

A tendência, segundo o grupo 
oposicionista, é lançar um candida-
to a prefeito e a vice entre estes três 
nomes (Brandão, Luiz Giovanetti e 

Pezinho). Uma terceira possibilida-
de que se mantém na disputa é o 
vereador Nettinho Bolo (PV). O que 
parece cada vez mais certo é a au-
sência do ex-prefeito Juliano Doria 
(PMDB) na disputa. 



NOVO REFEITÓRIO APAE
Uma nova estrutura para o refei-

tório da APAE de Jaguariaíva, doação 
da BrasPine Madeiras, foi inaugura-
da no dia 12 de abril, com a presen-
ça dos representantes da empresa, 
Cristiane Alioto, da Comunicação e 
Sebastião Vilas, Diretor Administra-
tivo. O Presidente da APAE, Valdir 
José de Oliveira Souza manifestou 

agradecimentos, ressaltando o papel 
social que a BrasPine tem cumprido 
com a entidade. “Quando pensamos 
somente em nós mesmos, a vida pas-
sa e nossas marcas se apagam. Mas 
ao investirmos nossa energia em ser-
vir ao próximo, deixamos marcas de 
amor em muitas vidas”, foi a frase da 
homenagem à BrasPine.  

TRABALHO EXCEPCIONAL
Cabe aqui ressaltar o trabalho fantástico que a equipe da APAE de Ja-

guariaíva realiza, conquistando, a cada dia, novas formas de atender melhor 
aqueles que possuem alguma  deficiência e necessitam de apoio, carinho e 
valorização. Parabéns a esses profissionais maravilhosos.
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PANORAMA POLÍTICO

Caos Político
E nquanto segue o impasse em Brasília em re-

lação ao impedimento da Presidente Dilma 
Rousseff, o país segue parado, aguardando 

uma definição. O cidadão, mesmo tendo algum 
dinheiro guardado, deixa de investir, com medo do 
que possa vir pela frente. Esperamos, qualquer que 
seja o resultado deste impeachment, que este caos 
político, que tem agravado a crise, tenha um fim.

Vencedores e derrotados, assumam suas posi-
ções e aceitem os resultados. Não será possível convi-
ver com essa indefinição política até o fim do ano. Se 
o Governo for derrotado, que assim aceite a derrota. 
E se a oposição for derrotada, que também deixe de 
tentar impedir o Governo de tentar governar e buscar 
arrumar a situação caótica em que se encontra o país.

Percebe-se que o brasileiro é um mau perdedor, 
quase nunca se conformando com as derrotas sofri-
das, prolongando as polêmicas e fazendo com que o 
debate político se prolongue por tempo indetermina-
do. Temos de corrigir isso, superar as derrotas e tocar 
o barco adiante, afinal o país não pode parar.

O mais importante a se resgatar depois deste 

caos político é o respeito aos diferentes tipos de pen-
samento e ideologia. Não é porque o PT no Governo 
se envolveu em diversos casos de corrupção que todo 
petista não presta, assim como também nem todos 
os tucanos e agregados são todos corretos e moral-
mente incorruptíveis.

A tolerância aos diversos tipos de visão política 
devem ser respeitadas e valorizadas. Não é esquerda 
e nem Direita que vão fazer este país crescer e sim um 
pensamento ponderado, balanceado, agregando o 
lado bom de cada tendência política. Pois enquanto 
continuarmos nessa briga sem razão entre um lado e 
outro, o caos político continuará prevalecendo e quem 
pagará o verdadeiro pato é o povão brasileiro.

E o ponto mais importante para acabarmos 
com este caos político é fiscalizar quem esteja no 
poder, exigindo os mesmos rigores no combate à 
corrupção, independente de sigla partidária. E nós, 
como cidadãos, temos que mudar nosso comporta-
mento. Elegendo políticos diferenciados, comprome-
tidos com o respeito ao eleitor e acima de tudo averso 
ao jeitinho brasileiro.

DIEGO SOARES | jornalistadiego@yahoo.com.br

IMPEACHMENT NO DOMINGO
Acontece neste domingo a votação, na Câmara dos Deputados, referente 

ao processo de afastamento da presidente Dilma Roussef. Tudo leva a crer que 
o impeachment vai ser aprovado e o processo segue para o Senado. O clamor 
popular é grande a favor do impedimento da presidente. Constatados os cri-
mes de responsabilidade, os problemas de gestão, o contexto econômico, a 
corrupção, a mentira e o descontrole político forçam a derrota de Dilma. Não 
dá mais. O Brasil está parado e é preciso mudar.

ARTESANATO E CULTURA
Em Jaguariaíva, o espaço cultural na Rua da Cidadania (Jaguar Center), 

bem no centro da cidade, a Associação de Artesãos JAGUAR ART oferta 
artesanatos em madeira, tecido, reciclados, etc. Há peças, as mais variadas, 
livros históricos, de poemas e obras de arte em geral. Fica na Sala 08. Ainda 
no mesmo local, na Sala 06, obras do escultor Denis Paraná. Na sala 05, o 
projeto Gente Valente. Há ainda oferta de cursos de artesanato e pintura.

20 DE ABRIL - INAUGURAÇÃO JUMPER! EM JAGUARIAÍVA
Acontece nesta próxima quarta-feira, em Jaguariaíva, a inauguração da 

JUMPER! CURSOS, no CEJ – Centro Educacional de Jaguariaíva. São 50 cur-
sos profissionalizantes presenciais, treinamentos, preparatórios e parcerias 
com as principais empresas da região. A JUMPER! é especializada em cursos 
presenciais e interativos. São também mais de 500 cursos interativos. A JUM-
PER! tem como missão o desenvolvimento humano.

PÓS-GRADUAÇÃO EM JAGUARIAÍVA
Mais de 80 cursos de Pós-graduação a distância na UNINTER JAGUA-

RIAÍVA. Consulte no site UNINTER.COM o curso que mais combina com 
você. Aulas totalmente via internet. Você assiste às aulas onde e quando de-
sejar. Somente as avaliações são presenciais, no Polo de Jaguariaíva, à Rua 
João Tracz, 162, Jardim Matarazzo. Informações pelo telefone 43 3535-3142. 

CONCURSO PÚBLICO JAGUARIAÍVA
Estão abertas as inscrições até 24 de abril. O edital completo, assim 

como o link da ficha de inscrição estão disponíveis no site da Objetiva Con-
cursos, empresa vencedora da licitação, http://www.objetivas.com.br/site/
inicio/ onde, também, podem ser obtidas todas informações. 

DENGUE E ZIKA VÍRUS NA REGIÃO
Matéria nesta edição faz um resumo sobre a situação na região e no Pa-

raná. Leia e conscientize-se de que todos temos que nos concentrar na pre-
venção. Ressaltamos que é preciso denunciar focos do mosquito, inclusive 
nos logradouros públicos. Em muitas cidades há informações de que a pró-
pria prefeitura deixa de fazer a tarefa de casa. Há muitas vezes, buracos nos 
calçamentos e ruas, recipientes de coleta de lixo, depósitos ao ar livre, co-
letores de lixo, etc., que podem ser criadouros. Todos somos responsáveis.

SESA divulgou seis novos 
casos de Dengue em Arapoti

 SAÚDE PÚBLICA

ARAPOTI

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SESA) divulgou 
nesta semana mais um 

boletim dos casos de Dengue, Fe-
bre Chikungunya e Zika Vírus no 
Paraná. Arapoti, segundo o rela-
tório, teve confirmado mais seis 
casos de Dengue em apenas uma 
semana, atingindo a incidência de 
mais de 21 casos a cada 100 mil 
habitantes. Se os dados fossem 
confirmados, o município ligaria 
o sinal de alerta. A cidade tam-
bém já tem um caso confirmado 
de Zika Vírus, mas este contraído 
em outra cidade.

No boletim anterior, divul-
gado no dia 05 de abril, Arapoti 
tinha apenas um caso registrado 
de Dengue, sendo este importado. 
Com este relatório, os casos subi-
riam para sete, sendo seis desses 
autóctones, ou seja, contraídos no 
próprio município. Dentro da 3ª 
Regional de Saúde de Ponta Gros-
sa, Arapoti seria o que possuiria o 
maior número de casos autóctones, 
superando até mesmo Ponta Gros-
sa, que tem cinco casos de Dengue 
contraídos na própria cidade.

DADOS ERRADOS
No entanto, a Secretária Mu-

nicipal de Saúde, Talita Kluppel, 

Secretária Municipal de Saúde comunicou 
que houve equívoco no boletim  da SESA

D
IVU

LG
AÇ

ÃO

rechaçou os dados emitidos pela 
SESA e afirmou que os números 
divulgados no relatório da SESA 
estão equivocados.  “Acredito que 
deva estar errada essa informação, 
pois nós temos apenas dois casos 
de Dengue confirmados e ambos 
importados, conforme o que nos 
foi passado pelo Laboratório Cen-
tral do Estado” afirmou Talita. A 
diretora da 3ª Regional de Saúde, 
Sheila Mainardes, também confir-
mou o apontamento de Talita. “Na 
verdade ocorreu um erro de digita-
ção que será corrigido no boletim” 
disse a diretora.

JAGUARIAÍVA E SENGÉS
A cidade tem apenas um caso con-

firmado de Dengue importado. Com 
relação a Zika e Chikungunya, Jagua-
riaíva ainda não teve nenhuma inci-
dência. Já em Sengés, o último boletim 
apontou que a cidade tem um caso de 
Zika Vírus importado e três casos de 
Dengue, sendo apenas um autóctone. 

A 3ª Regional de Saúde computa 
ao todo 52 casos de Dengue, sendo 
24 desses contraídos nos próprios 
municípios, mas com nenhum óbito 
registrado. No Paraná já são 24.933 
casos de Dengue com 34 mortes 
confirmadas.



• SEGURO AUTOMÓVEL
• SEGURO DE VIDA
• SEGURO RESIDENCIAL
• SEGURO EMPRESARIAL

• PREVIDÊNCIA PRIVADA
• CONSÓRCIOS
• FINANCIAMENTOS
• RESPONSABILIDADE CIVIL

Av. Conde Francisco Matarazzo, 751 – Jaguariaíva (PR)

Solicite sua cotação através do nosso site www.uniaochamisso.com.br,
visite nosso escritório ou agende a visita de um dos nossos consultores.

Telefones:
(43) 3535-1556 
(43) 9696-5669 (Tim)

SEJA NOSSO CLIENTE E VIVA TRANQUILO, POIS
NA UNIÃO CHAMISSO É MAIS “SEGURO” !
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NA UNIÃO CHAMISSO É MAIS “SEGURO” !
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JAGUARIAÍVA

Acontece no dia 20 de abril, 
véspera do feriado de Ti-
radentes, em Jaguariaíva, 

a inauguração da nova unidade da 
JUMPER! Profissões e Idiomas, locali-
zada no Jardim Matarazzo, ao lado do 
Polo da Uninter e Autoescola Ludwig.

A JUMPER! convida a toda a 
população de Jaguariaíva e região 
a conhecer as instalações da escola, 
durante o dia 20 de abril, quarta-fei-
ra, das 10 às 20 horas, inteirando-se 
das oportunidades que a escola vem 
trazer a toda a comunidade local e 
regional, na área de cursos e treina-
mentos profissionais. 

A JUMPER! oferece, na unidade 
de Jaguariaíva, cerca de 50 cursos 
profissionalizantes presenciais e 
mais de 500 cursos interativos, com 
parcerias com empresas e institui-
ções em geral, visando a preparar 
profissionais para os mais diversos 
serviços e funções, auxiliando no 
preenchimento de vagas e oportu-
nizando a  todos que buscam uma 
vaga de emprego de estarem prepa-

Curso de Inglês, 50 cursos profissionalizantes e mais de 500 cursos 
interativos nas áreas administrativa, informática, saúde, industrial

Inauguração da Unidade de Jaguariaíva
 JUMPER! PROFISSÕES E IDIOMAS
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A CONFIANÇA E O PROFISSIONALISMO QUE 
VOCÊ ESPERA PARA MANTER A SUA CASA OU EMPRESA

SEMPRE LIMPAS E ORGANIZADAS.

ENTRE EM CONTATO E CONFIRA TODOS OS 
BENEFÍCIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES.

www.mariabrasileira.com.br

CONHEÇA ALGUNS DE
 NOSSOS SERVIÇOS:

JÁ CANSOU 
DE CONTRATAR
SERVIÇOS DE LIMPEZA
QUE SEMPRE DEIXAM
UMA SUJEIRINHA PARA VOCÊ?

CHAME A MARIA BRASILEIRA A MAIOR 
E MELHOR REDE DE LIMPEZA E 

CUIDADOS DO BRASIL!

UNIDADE FRANQUEADA
JAQUARIAÍVA - PR

Rua João Tracz , 162 - Quadra E - Lote 10 - Sala 02
Jd. Matarazzo | 84.200-000 | Jaguariaíva - PR 

43 3535.4050 | 43 3535.1086
jaguariaiva@mariabrasileira.com.br

rados para as vagas que surgem no 
mercado de trabalho. A JUMPER! 
Profissões e Idiomas faz parte de 
um Grupo Educacional que surgiu 
em 27 de janeiro de 2003, após a 
identificação da grande demanda 
das empresas em contratar profis-
sionais qualificados.

Após uma série de estudos foi 
desenvolvido um método de ensino 
com o intuito de suprir esta reali-
dade mercadológica. A metodolo-
gia de ensino é própria e pioneira 
no Brasil, permitindo ao aluno um 
aprendizado de alto nível que, pos-
teriormente, reflete nas conquistas 
dos seus objetivos profissionais.

Atualmente o grupo é composto 
por uma rede de escolas profissio-
nalizantes com mais de 150 unida-
des franqueadas em todo território 
nacional, sendo reconhecida nacio-
nalmente pela sua abrangência de 
atuação e qualidade no ensino.

Desde o início a nossa missão é 
criar condições para o desenvolvi-
mento humano para contribuir na 
vida das pessoas gerando uma vida 
de satisfação e um futuro promissor.
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ULT FATI-FAJAR se consolida com
dois novos cursos de graduação

 ENSINO SUPERIOR

JAGUARIAÍVA

Os novos cursos de Letras 
(Português-Espanhol) e Ci-
ências Contábeis, disponi-

bilizados desde o início do ano pela 
ULT Fati-Fajar, fortalecem ainda 
mais a instituição que vem se con-
solidando como uma das referências 
de ensino no Estado. Os dois cursos, 
aprovados pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) no ano passado, aumen-
taram em 40 alunos em cada turma, 
totalizando mais de 1.000 estudantes 
nas duas instituições em Arapoti e 
Jaguariaíva. 

Hoje a Fati oferta, além dos no-
vos cursos de Ciências Contábeis 
e Letras, as graduações em Admi-
nistração e Pedagogia e o
curso de Técnico em 

Presidentes das associações apresentaram demandas ao prefeito
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Enfermagem. Já a Fajar, oferece os 
cursos de Biocombustíveis, Direito e 
Engenharia Florestal. “Em um futuro 
breve também estamos planejando a 
implantação do curso de Agronomia. 
Este também em Arapoti” revelou o 
diretor da faculdade, professor José 
Carlos de Carvalho.

2ª CERTIFICAÇÃO
O diretor informou que a ULT 

pretende disponibilizar neste se-
gundo semestre uma segunda cer-
tifi cação nos cursos de Ciências 
Contábeis e Letras para os alunos já 
formados em Administração e Peda-
gogia. “Como são cursos com matri-
zes curriculares muito semelhantes 
disponibilizaremos para esses alu-
nos que poderão ter essa segunda 
certifi cação participando de menos 
disciplinas e concluindo em menor 
tempo” esclareceu José Carlos.

O professor ainda destacou que, 
para o segundo semestre, a ULT abri-
rá uma nova turma de Técnico em 
Enfermagem. “Estamos com uma 
demanda boa neste curso e por isso 

observamos a necessidade de iniciar 
uma nova turma” concluiu.

Evento apresenta demandas 
e prioridades para os bairros 

 EM PONTA GROSSA

PONTA GROSSA

Dezenas de representantes de 
associações de bairros se reu-
niram, na manhã desta quin-

ta-feira (14), com o prefeito de Ponta 
Grossa, Marcelo Rangel. O encontro 
ocorreu no Teatro Ópera, e teve como 
objetivo apresentar algumas das ações 
do Município diante das reivindica-
ções dos moradores nas diversas regi-
ões da cidade, assim como avaliar os 
resultados do diálogo da última reu-
nião, ocorrida em março.

Na ocasião, o prefeito propôs a in-
tensificação do uso de um grupo em 
rede social, possibilitando a apresenta-
ção de demandas pelos presidentes de 
associações, e formando um canal para 
acesso direto a ele e aos secretários. 
Para Rangel, as conversas mostraram 
que há caminhos nos quais a atual ges-
tão municipal tem acertado, e também 
serviram para apontar prioridades.

“Percebemos que a maior parte 
das demandas é voltada para a Se-

cretaria de Obras e para a Secreta-
ria de Meio Ambiente, quando se 
trata de buracos em ruas e de mato 
alto. Diante disso, nós já autoriza-
mos a compra de novos caminhões 
e equipamentos, porque os que nós 
tínhamos só vinham quebrando, e 
também estamos com mais equipes”, 
informou o prefeito.

De fato, foram contratadas no-
vas equipes para roçada e limpeza, e 
adquiridos seis caminhões, uma es-
cavadeira hidráulica, três rolos com-
pressores e uma vibro acabadora, 
usada na constituição de asfalto.

Rangel lembrou que tudo o que 
vem sendo feito na cidade exige um 
esforço adicional, em função do mo-
mento econômico e político pelo 
qual passam todas as esferas públi-
cas. “Nós, prefeito e presidentes de 
associações de bairro, temos nesta 
gestão uma incumbência diferente 
de outras gestões. Porque não esta-
mos recebendo mais nenhum recur-
so do Governo Federal”, apontou.

 ESCOLAS RURAIS

Sengés entrega notebooks
SENGÉS

Neste último mês, a Diretora 
do Departamento de Educa-
ção, Rosilena Barbosa, a Co-

ordenadora do Ensino Fundamental, 
Marlene Bulka e a Responsável pelo 
Controle de Bolsa Família, Edilene 
Jorge dos Santos, estiveram nas esco-
las rurais do município, a pedido da 
prefeita Elietti Jorge, com o objetivo 
de verifi car as necessidades de cada 
uma e também atender aos pedidos 
das professoras e alunos. 

Durante a visita, foram entre-
gues para cada escola, um Notebook 
ACER e um DataShow. O material 
permitirá que as professoras tenham 
mais oportunidades de preparar aulas 
diferenciadas e oferecendo conteúdos 
com vídeos e filmes. “Quando iniciei 

na Secretaria da Educação, um dos 
pedidos da Prefeita Elietti Jorge foi que 
eu estivesse presente nessas escolas ve-
rificando os anseios e necessidades das 
professoras e alunos” afirmou Rosilena. 

Ela confessou que quando este-
ve pela primeira vez nestes lugares 
percebeu um grande sentimento de 
amor invadir seu coração pelas crian-
ças, pelo lugar e pelas professoras e 
funcionários. “Parece que reina uma 
paz tão grande nas escolas e também 
o carinho com que nos receberam foi 
muito intenso. Observei muitas coi-
sas que precisam ser feitas e estamos 
junto com minha equipe de trabalho, 
tentando suprir todas as necessidades 
apresentadas. Quero voltar muitas 
vezes e fazer o possível para que todos 
os sonhos dos pequenos alunos sejam 
concretizados.” concluiu a diretora.

Aquarius
desde 1994

www.vidracariaaquarius.com
AV. GOV. PAULO DA CRUZ PIMENTEL, 1316 - VILA PINHEIRO - JAGUARIAÍVA-PR

www.vidracariaaquarius.comwww.vidracariaaquarius.comwww.vidracariaaquarius.comwww.vidracariaaquarius.com

43 3535-1570

Novo material permitirá aulas com conteúdos em imagem e filmes
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No dia 07/04, os alunos do 
8º ano do Colégio Objetivo de 
Jaguariaíva visitaram o Lar Bom 
Jesus, instituição que abriga idosos 
em Jaguariaíva. Esse momento foi 
aguardado com muita expectativa 
pelos alunos, que planejaram 
diversas atividades para interagirem 
com o pessoal da melhor idade 
como manicure, maquiagem, 
música e café especial.
Foram momentos muito agradáveis, 
com ampla troca de experiências, 
quando os alunos vivenciaram, 
na prática, muitos dos valores 
discutidos no ambiente escolar, 
como direitos humanos, o respeito 
à vida e ao próximo, a importância 
da família e da preservação da 
memória, através dos relatos orais.  
Parabéns à equipe pedagógica e 
alunos pela iniciativa!

Terceirão OBJETIVO rumo ao sucesso!

JAGUARIAÍVA - PR

COLÉGIO OBJETIVO DE JAGUARIAÍVA – Ensino Fundamental e Médio
Estude num colégio com estrutura de uma Faculdade e onde estudam as MELHORES CABEÇAS!

Rua Santa Catarina, 04 – Jardim N. Senhora de Fátima – Instalações da Faculdade FAJAR

Fone 43 3535-2830

COMPARTILHANDO E X PERIÊNCIAS NA MELHOR IDADE

Semifinais começam com 
clássico Atlético e Paraná

 FUTEBOL PARANAENSE

CURITIBA

Atlético, Coritiba, Paraná e 
PSTC chegam às semifi nais 
do campeonato paranaense 

credenciados na busca pelo caneco. 
As partidas acontecem já a partir 
deste sábado, 16 com o clássico en-
tre Atlético e Paraná às 16h20min na 
Arena da Baixada. No Domingo, 17, 
às 16h o PSTC, em Cornélio Procó-
pio, recebe um dos favoritos ao título, 

o Coritiba.
Aliás o Coritiba, chega como o 

grande favorito ao título, principal-
mente após vencer o clássico atleti-
ba disputado na casa do Atlético. O 
Paraná foi o líder da 1ª fase, mas vem 
apresentando uma queda de rendi-
mento nesta reta fi nal. Já o Atlético, 
enfrentou altos e baixos na competi-
ção e, somente nas últimas partidas, 
o treinador Paulo Autuori parece ter 
dado uma cara ao time.

A grande surpresa da competição 
será um verdadeiro Davi no meio de 
três Golias. O caçula PSTC de Cor-
nélio Procópio disputa sua primeira 
competição de primeira divisão. E a 
estreia não poderia ser melhor, com 
o clube superando todas as expec-
tativas e já garantindo uma vaga na 
Série D do Campeonato Brasileiro. 
Um dos destaques da equipe é o ara-
potiense Rafael Lemes, camisa 8 que 
atua como segundo volante. Caramuru faz campanha de destaque com três vitórias em quatro jogos
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ES Caramuru com três desfalques 
para próximo jogo em Foz

 TAÇA OURO FUTSAL

CASTRO

Três jogadores do elenco do 
Calçados Catarinense/ Ale-
gra Foods/ Caramuru Futsal 

desfalcarão a equipe no jogo contra 
o Foz Catarata, marcado para este 
sábado, 16, em Foz do Iguaçu, pela 
5ª rodada do Campeonato Parana-
ense de Futsal, Série Ouro. Tratam-
-se de Sady e Lisa, não liberados 
pelo Departamento Médico e de 
Jonas, que fi cou suspenso devido ao 
número de cartões. 

Lisa e Jonas treinaram com a 
equipe, porém, Sady depois que fez 
exame de ressonância, não está rea-

lizando atividades com bola. O pivô 
está fazendo sessões de fi sioterapia. 

Rogério Pruencio Soneca, técnico 
do alvinegro castrense diz trabalhar 
com o restante do elenco e sabe que 
pode contar com sua equipe. “A cada 
dia estamos trabalhando mais forte 
e a questão de desfalques é algo que 
acontece no meio esportivo e temos 
que estar preparados para isso sem-
pre. São jogadores importantes, mas 
confi o no restante do elenco também”. 

O Caramuru futsal ocupa a quar-
ta colocação da tabela, com quatro 
jogos e três vitórias, consecutivas, 
duas em casa e uma contra o Arga-
massa/ Toledo Futsal, em Toledo.

ATLÉTICO-PR PARANÁ CLUBEPARANÁ CLUBEPARANÁ CLUBE

PSTC CORITIBACORITIBA
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FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

NOSSO ABRAÇO PARA
OS ANIVERSARIANTES:
Aurelio Martins (13.04)
Vaniele Martins (17.04)
Leo Guedes (18.04)
Priscila Samorostki (19.04)
Maria Eduarda Couto (19.04)
Homero Baitala (20.04)
Andreia Vieira Torres (21.04)
Sheila Conde (23.04)
Cris Cavazim (22.04)
Cicero Vieira Torres (25.04)
Daniele Kojo (26.04)
Nayara Frizanco (27.04)

FELICITAÇÕES...

FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃOFOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

Integrante do Judô Von Linsingen: Vitor Henrique de Souza (Vitão)participa do campeonato paranaense 
de Judô 2016 e conquista medalha de campeão paranaense no sub18, na foto no pódio e com sensei Leon

Letícia e Harrison, estão na maior expectativa para o grande dia deles,e a equipe Foto e Arte já entrou no clima Professsora Francisca Carazzai 
(Chiquinha), agora residindo 
em Curitiba, aos 90 anos, com 
saudade de Jaguariaíva!

Joise Luana Andrade festejou seu 

aniverário no dia 14 de abril.

Marília Santos, receba nosso 

abraço pelo seu aniversário 

no próximo dia 24.04

Catequisandos que receberam o sacramento da Primeira Eucaristia, 

neste último dia 10, na Paróquia São Francisco de Assis

Andreia de Moura Roberto comemora idade nova 

neste dia 19.04, mas o seu maior presente foi a 

Isabella, na foto com esposo Licinio. Felicidades!

José Carlos Tessarini,parabéns, que sua vida seja constantemente presenteada 
com bons e felizes momentos

Priminhos Rodolfo e Geórgia comemoraram seu primeiro aninho neste mês. Geórgia,  no dia 01 e Rodolfo no dia 03 de abril. Felicidades!

Bruna Carneiro ( na foto com esposo e filha)

que sua vida seja cheia de conquistas e 

emoções. Parabéns pelo aniversário dia 18.04

Banda Sal da Terra e Padre Valter em show 

realizado em prol da Paróquia São Francisco Colaboradores da JAGUAR CONTABILIDADE, aniversariantes 

de abril - Letícia, Mariana, Daniely e Jonatha

Judoca 
jaguariaivense, 

participou do 
desafio Brasil 

de Judô e 
consagrou-se 
campeão. (na 

foto com judocas 
Vitor Hugo e 

Pedro do Judo 
Von Linsingen)
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O crime foi praticado no bairro Chapada. 
Polícia chegou rapidamente no autor

D
IVU
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AÇ
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/PM

Sengés teve dois assaltos 
a mão armada em um dia

 CRIMINALIDADE

SENGÉS

A Polícia Militar (PM) aten-
deu a duas ocorrências 
policiais nesta quarta-fei-

ra, 13. Um deles em um estabe-
lecimento comercial na Estrada 
da Barra no Distrito Industrial. 
Por volta das 02h da madrugada 
dois indivíduos, um deles armado 
de revólver, adentraram no local, 
renderam o funcionário e leva-
ram todo o dinheiro do caixa.

Na manhã, por volta das 07h, 

mais uma vez dois indivíduos, um 
deles armado, entraram em um es-
tabelecimento comercial localizado 
na Rua Getúlio Vargas, no bairro 
Morungava, deram voz de assalto 
e levaram todo o dinheiro do caixa. 
Ambos fugiram em uma motocicleta 
no sentido da rodovia PR-239. 

Os policiais realizaram patrulha-
mento, mas não encontraram os au-
tores dos crimes. A PM não descarta 
a relação entre os crimes, que podem 
ter sido cometidos pela mesma dupla 
de assaltantes.

Suspeito de roubo é 
preso por Polícia Militar

 ASSALTO

PONTA GROSSA

Policiais Militares encaminha-
ram à delegacia, na noite de 
terça-feira, 12, um rapaz acu-

sado de envolvimento em um assal-
to registrado no Bairro Chapada.O 
crime ocorreu na segunda-feira, 11, 
quando indivíduos adentraram uma 
lanchonete da região e anunciaram 
o assalto. 

Informações obtidas pela PM le-
varam as diligências até a região do 
Núcleo Santa Luzia, onde, por volta 
de 18h da última terça-feira (12), fo-

ram localizados dois indivíduos sus-
peitos de envolvimento no crime. Ao 
tentar abordá-los, ambos empreen-
deram fuga, mas acabaram detidos. 
Um deles, um rapaz de 18 anos de 
idade, foi identificado como autor do 
assalto ocorrido na segunda-feira, no 
Bairro Chapada. 

Após ser reconhecido pela vítima 
do crime, ele recebeu voz de prisão e 
foi encaminhado à delegacia. Com o 
segundo indivíduo abordado, nada 
de ilícito foi encontrado, sendo libe-
rado no local. Os demais infratores 
não foram localizados. Rapaz é preso pela PM 

após arrombar veículo

 FURTO FRUSTRADO 

PONTA GROSSA

Policiais Militares detiveram 
na manhã desta quarta-fei-
ra, 13, um rapaz acusado de 

arrombar um veículo no Bairro 
Jardim Carvalho, em Ponta Gros-
sa. O crime ocorreu por volta de 
9h30min, quando um indivíduo 
quebrou o vidro lateral de um ve-

ículo VW/Up estacionado à Ave-
nida Antônio Rodrigues Teixeira 
Júnior, e furtou uma carteira de 
seu interior.

Após tomar conhecimento do 
fato, com base nas características 
do infrator, a equipe PM que pa-
trulhava a região imediatamente 
iniciou as diligências, localizando 
o suspeito instantes depois do cri-

me, à Rua Souza Franco. Com ele 
a PM recuperou o dinheiro furtado 
do automóvel. A carteira subtraída 
foi encontrada pela vítima do furto, 
próximo ao local do arrombamento. 

Suspeito de envolvimento em 
outros furtos registrados na região, 
o infrator, de 22 anos de idade, aca-
bou confessando a autoria do delito 
e foi encaminhado à delegacia.

Preso em flagrante 
após furtar carteira 

de dentro do veículo
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Carreta tomba, atinge automóvel
e deixa três feridos na PR-092

 RODOVIA DA MORTE

ARAPOTI

Um acidente ocorrido no final 
da tarde da segunda-feira, 
11, por volta das 17h50min, 

deixou três pessoas feridas, sendo 
duas em estado grave. Uma carreta 
com placas de Maringá tombou no 
KM 225 da rodovia PR-092 no tre-
cho entre Arapoti e Wenceslau Braz 

e atingiu um Vectra com placas de 
Ponta Grossa. O acidente aconteceu 
nas proximidades do acesso ao Dis-
trito do Cerrado das Cinzas.

O motorista do automóvel, um 
homem de 65 anos, foi encaminha-
do em estado gravíssimo ao Hospital 
Municipal 18 de Dezembro, com ris-
co de vida. Já o condutor da carreta, 
um homem de 55 anos, também so-

freu ferimentos graves e juntamente 
com a passageira, uma mulher de 54 
anos, com ferimentos leves, foram 
encaminhados ao Hospital Muni-
cipal 18 de Dezembro. Equipes da 
Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros estiveram no local resgatando 
os feridos. A rodovia chegou a ficar 
totalmente bloqueada por uma hora 
até a sua liberação parcial.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO (com prazo de 30 dias) FELIPE RABELO
AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 0003209-
32.2011.8.16.0046.
REQUERENTE:- J.G. BRIZOLA E MENDES LTDA.   REQUERIDOS:- FELIPE 
RABELO para que, efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) CITE FE-
LIPE RABELO dias e, em caso depronto pagamento, os honorários do advogado 
da parte credora serão no equivalente a dez por cento sobre o valor atualizado 
do débito. Havendo integral pagamento no prazo determinado, a verba honorária 
será reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça 
proceder de imediato a penhora de bens (art. 655 do C.P.C.) e a respectiva avalia-
ção, lavrando-se o auto e intimando-se o executado das diligências realizadas. Se o 
credor tiver feito uso da faculdade de indicação de bens passíveis de penhora (art. 
655 do C.P.C.), deverá o oficial de justiça observar a indicação. Se não localizar o 
executado para intimá-lo da penhora, o oficial deverá certificar detalhadamente 
as diligências realizadas. Não optando o devedor pelo pagamento, poderá, inde-
pendentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de 
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do 
mandado de citação. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um 
deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo 
tratando-se de cônjuges. Reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e hono-
rários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 
em até 06 (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de 1 % 
(um por cento) ao mês e que, optando por esta situação, o não pagamento de qual-
quer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o 
prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta 
ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas 
e vedada a oposição de embargos. 
ENCERRAMENTO:- E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados é 
expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Arapoti, 25 
de fevereiro de 2016. Eu, (KARINA BARBOSA CHIDOSKI), Auxiliar Juramentada o 
datilografei e subscrevi. DAWBER GONTIJO SANTOS - Juiz de Direito.
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, 
resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/proju-
di/ - Identificador: PJ6PV YBAG9 ZGF4Z L558B 
PROJUDI - Processo: 0003209-32.2011.8.16.0046 - Ref. mov. 31.1 - Assinado digital-
mente por Dawber Gontijo Santos:17629, 25/02/2016: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/
CITAÇÃO. Arq: edital

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE ARAPOTI VARA CÍVEL DE ARAPOTI – PROJUDI

Rua Placidio Leite, 164 - Centro Cívico - Arapoti/PR 
CEP: 84.990-000 - Fone: (43) 3557-1114

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE ARAPOTI VARA CÍVEL DE ARAPOTI – PROJUDI

Rua Placidio Leite, 164 - Centro Cívico - Arapoti/PR 
CEP: 84.990-000 - Fone: (43) 3557-1114

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO (com prazo de 30 dias) ANTONIO ME-
DEIROS DA COSTA
AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 0000493-
95.2012.8.16.0046.
REQUERENTE:- ELIZANDRA RIZZI E CIA LTDA. REQUERIDOS:- ANTONIO 
MEDEIROS DA COSTA,  para que, efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 CITE 
ANTONIO MEDEIROS DA COSTA (três) dias e, em caso de pronto pagamento, os hono-
rários do advogado da parte credora serão no equivalente a dez por cento sobre o valor atu-
alizado do débito. Havendo integral pagamento no prazo determinado, a verba honorária 
será reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça proceder 
de imediato a penhora de bens (art. 655 do C.P.C.) e a respectiva avaliação, lavrando-se o 
auto e intimando-se o executado das diligências realizadas. Se o credor tiver feito uso da 
faculdade de indicação de bens passíveis de penhora (art. 655 do C.P.C.), deverá o oficial de 
justiça observar a indicação. Se nãolocalizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial 
deverá certificar detalhadamente as diligências realizadas. Não optando o devedor pelo pa-
gamento, poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução 
por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos 
do mandado de citação. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles 
embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de 
cônjuges. Reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o execu-
tado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais acrescidas de 
correção monetária e juros de 1 % (um por cento) ao mês e que, optando por esta situação, 
o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das 
subseqüentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, 
imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas 
e vedada a oposição de embargos.
ENCERRAMENTO:- E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados 
é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.   Arapoti, 
25 de fevereiro de 2016.
Eu, (KARINA BARBOSA CHIDOSKI), Auxiliar Juramentada o datilografei e subscrevi.
DAWBER GONTIJO SANTOS, Juiz de Direito.
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 
11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE. Validação deste em https://projudi.
tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY3G MTBRZ HCPTX W6XBK
PROJUDI - Processo: 0000493-95.2012.8.16.0046 - Ref. mov. 51.1 - Assinado digital-
mente por Dawber Gontijo Santos:17629, 25/02/2016: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/
CITAÇÃO. Arq: edital



HONDA CIVIC 2014
Estado de novo, completo, au–
tomático, prata, único dono. Valor 
da tabela Fipe. Fone (43) 9111-1121. 
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CORRETAGEM E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
CRECI f-18498 - CNAI/COFECI 08118

REGINALDO

VENDA DE PASSAGENS! JÓIA, TRANSPEN E TRANSFADA

COMPRA – VENDA E AVALIAÇÃO
Celular (43) 9917-3823 – (43) 8408-9254

Informações: Avenida Avelino Antonio Vieira s/n,
(Terminal rodoviário) – Arapoti, Paraná

 Lote no JD Aratinga,
(7,5 x 30)

Valor R$ 20.000,00  

 Casa B Jardim Armênio  
(Próximo ao Centro)

Valor R$ 120.000,00  

Casa no JD Ceres, 02 quartos, 
sal, coz, wbc e garagem

Valor R$ 80 mil

Lote de terreno
em Ibaiti 2.850m² 

Valor R$ 85.000,00

Sobrado residencial e comercial 
no Jardim Ceres, possui uma suíte, 
sala/cozinha, garagem e salão de 
comercio, Rua José Boa Morte 
Amaro, valor R$ 160.000,00 
(estuda-se propostas).

Imóvel comercial no Centro de 
Arapoti; Lote de esquina com 
346,63 m², sendo 13,97 pela 
Rua José Nunes de Souza, e 
25,50 pela Manoelito Carneiro; 
Valor R$ 300.000,00  (ótimo para 
investimento)!

Casa de alvenaria na Vila 
Burrinho com 50 m², possui 02 
quartos, sala, cozinha, banheiro e 
varanda, valor R$ 65.000,00  (bairro 
próximo ao Centro de Arapoti).

Casa inacabada na Vila Nova, 
possui 72 m² de área, 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro e garagem, 
valor R$ 80.000,00 

Casa de alvenaria no Jardim 
Aratinga com 56 m², possui 02 
quartos, sala, cozinha, banheiro e 

garagem, lote de esquina com 272 
m², possui uma construção iniciada, 
valor R$ 110.000,00 

Lote de terreno na Vila do 
Bosque, 07:50 por 20,00 metros, 
totalmente plano e murado, ótima 
localização, valor R$ 55.000,00

Imóvel comercial na Vila Romana, 
terreno com 1.355 m² possui uma 
casa de alvenaria e está localizado 
ao lado do Mercado Junior (lote 
de esquina) valor R$ 350.000,00 
(aceita casa de menor valor como 
parte de pagamento)

Duas casas no Residencial II, 
principal com 78,79 m², casa dos 
fundos com 60,00 m² (casa nova), 
localizado à Rua dos Jasmins nº 09, 
Valor R$ 210.000,00

Casa de laje no Jardim Aratinga 
com aproximadamente 100,00 m² 
de área construída, terreno com 
450,00 m², localizada próximo a 
escola, igreja e posto de saúde. 
Valor R$ 120.000,00

IMÓVEIS A VENDA:

RUA CAPIVARI – 98 – CIDADE ALTA – JAGUARIAIVA – PR

TERRENOS
 Terrenos comerciais e 
residenciais  na Vila Barros, 
Cidade Alta com 250,00 m2, a 
partir R$ 68.900,00;
 Terreno residencial na Rua 
Josino Vargas, Cidade Alta – 
307,15m2 - R$ 70.000,00;

CASA
 Casa em alvenaria com  80 
m2  - Rua Hermes Fonseca 
– Vila Fonseca -   1 suíte,  02 
quartos, sala,cozinha, banheiro, 
garagem coberta e edícula de 
35 m2, terreno com 511,00 m2  
-  R$ 270.000,00.

 LOTES A PARTIR  DE 3.000,00 M2 
A PARTIR DE R$ 120.000,00, FINANCIAMENTO PRÓPRIO.

CONDOMINIO DE CHACARAS
“QUINTA DAS ARAUCARIAS”
“O SONHO DE VIVER NO CAMPO SEM SAIR DA CIDADE”

IMÓVEIS
VENDE CHÁCARA, 7.000 m2,com casa de 
6 peças, próximo à cidade, em Jaguariaíva, valor 
a combinar. Troca por casa na cidade. Tratar com 
Augusto, fone (43) 9628-9258.

VENDE CHÁCARA de 21 alqueires, Piraí do 
Sul, com leiteria montada, Fone (42) 8402-6308.

VENDE TERRENO de 8 ALQUEIRESna zona 
urbana de Jaguariaíva. Tratar com José Luiz, 
pelo telefone (43) 9673-3052

VENDE TERRENO de 5 ALQUEIRESn o 
Bairro dos Alves, município de Sengés. Tratar 
pelo Fone (42) 9869-6607.

VENDE TERRENO meio alqueire, em Jaguar-
iaíva, ao lado da Subestação da Copel, saída para o 
bairro Pesqueiro. R$ 80 mil. Fone (43) 9655-3909.

CASA NOVA 3 quartos, churrasqueira, em 
Castro. R$ 170 mil. Aceita carro, parte do paga-
mento.  Fone (42)991-6291.

CASA PADRÃO, Jardim Itália, Ponta Grossa, 
3 quartos (1 suíte) 2 vagas garagem, 252 m2, 
(42) 3025-2008 – Decisiva Imóveis.

CASA EM CONDOMÍNIO, Ponta Grossa, 
área construída 47 m2, 2 quartos. R$ 115 mil. 
(42) 3025-2008 – Decisiva Imóveis.

SOBRADO, Ponta Grossa, bairro Uvaranas, 3 
quartos, 139m2, 1 vaga garagem, por R$ 265 
mil. Fone 42 3025-2008..

CASA EM JAGUARIAÍVA, Jardim Prima-
vera, 2 quartos, terreno de 360 m2,  R$ 65.000. 
Aceita carro. Fone (43) 9604-7365.

ALUGA KITINETES novas, espaçosas, 
c/quarto, cozinha e banheiro com box, área 
externa e amplo estacionamento fechado. Próx-
imo a mercado, farmácia, panifi cadoras, ponto 
de ônibus, Jaguariaíva. Cidade Alta. R$450,00. 
(43) 3535-6159, 8813-0165.

LANÇAMENTO – Edifício COSTA ESMER-
ALDA em Vila Estrela, Ponta Grossa, Rua Vidal 
Negreiros, Apartamentos 2 ou 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e gara-
gem. (42) 3025-2008 – Decisiva Imóveis.

VENDE APARTAMENTO ALTO 
PADRÃO, Jardim Carvalho,Ponta Grossa, 
2 ou 3 quartos (1 suíte) até 2 vagas garagem, 
churrasqueira e varanda gourmet, excelente 
localização.(42) 9972-5387 / (42) 9954-3335.

VENDE SOBRADO, Pq N Sra das 
Graças,Ponta Grossa, 2 quartos, área serviço, 
sacada, entrada individual. Financia ‘’Minha casa 
minha vida’’. (42) 9972-5387 / (42) 9954-3335

DIVERSOS
ARTESANATO – JAGUAR ART, com peças 
de madeira, tecidos e reciclados, enfeites para 
salas, cozinha e quartos. Peças em tricô, crochê e 
bordados. Livros históricos, poesias e poemas, vol. I, 
II e III. Livro História de Jaguariaíva, vol. II. Visite, no 
JAGUAR CENTER, ao lado do IBGE. Sala 8 – Jaguar 
Art; Sala 6- Denis Escultor; Sala 5 – Gente Valente. 
Agora, cursos em geral de artesanatos e pintura. 
Artes em exposição. Tudo, bem no centro de Jag-
uariaíva (Rua da Cidadania ou Jaguar Center).

EXCURSÃO para Aparecida, com saída de 
Jaguariaíva no dia 9 de julho, às 23 horas. Volta 
no dia 10 de julho. R$ 80,00. Informações pelo 
fone (43) 9635-4041 ou (43) 3535-5897.

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA em Jag-
uariaíva – UNINTER. Trinta cursos superiores 
e mais de 80 cursos de pós-graduação. Ves-
tibular Agendado – Fone 3535-3142 ouna Rua 
João Tracz, 162, Jardim Matarazzo. Inscreva-se 
também no site UNINTER.COM

PROGRAMA CULTURAL ao vivo. Rádio 
Lago Azul – Webrádio stereo digital. Alcance mun-
dial, em Jaguariaíva: www.webradiolagoazul.com.
br. Aos sábados, das 9h30min às 10h30min = 
Noel e seu violão; das 10h30min às 11h30min = 
Musical Instrumental – Som Brasil ao vivo. Ayres e 
Jomaco, Salas de músicas sertanejas, populares, 
internacional. Poemas e Mensagens. Domingos, 
Musical Sertanejo, das 10 às 11 horas, Joel Ribeiro.

PIANO ALEMÃO Wilhelm Spaethe Gera., 
fabricado nos anos 20, para amantes de antigui-
dades e boa música. Valor a combinar. Fone (43) 
9111-1121.

CACAU SHOW DE JAGUARIAÍVA 
está na Av. Conde Francisco Matarazzo, 118, 
centro. Telefone 3535-4525. Uma delícia! Visite 
a nossa loja.

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTE-
RESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.”  O DOUTOR FABIO LUIS 
DECOUSSAU MACHADO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARII-
AÍVA ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc..... FA Z  SABER, a quem o 
conhecimento desde couber e a quem interessar, possa de que por este juízo, se 
processam os autos deUSUCAPIÃO, autuado sob nº 000001143.2016.8.16.0100 
em que é requerente AIMEE TAYNARA BUENO MARTINS e para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MM. 
Juíza de Direito, que expedisse o presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos 
confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: DANIEL DOS SANTOS OLI-
VEIRA e MUNICPIO DE JAGUARIAÍVA, e dos réus incertos e não sabidos e de-
mais interessados, bem como dos con� nantes e confrontantes ou seus herdeiros 
ou sucessores e suas respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta 
querendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usuca-
piendo constante de: “Um lote de terreno situado no quadro urbano desta cidade, 
no loteamento denominado Jardim Alvorada, composto pelos lotes enumerados 
de 26 à 30 da quadra nº 02 (dois), perfazendo á área total com 1.882,80 m2”; 
� cando desde logo os interessados incertos, desconhecidos e não sabidos, adver-
tidos de que se não contestada a presente ação, presumir-se-ão, como aceitos e 
verdadeiros os fatos articulados pelos autores – art. 285 e 319 do CPC e que no 
prazo para contestação começara a � uir a partir da publicação do presente edital, 
sendo que eventual contestação deverá ser apresentada através de advogado legal-
mente constituído. E para que chegue ao conhecimento de toso mandou expedir o 
presente edital que será a� xado no lugar de costume do Fórum local, e publicado 
na forma da Lei. Cumpra-se. Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, estado 
do Paraná, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis. a) 
Fabio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito. 
=======================================================

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTE-
RESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS 
DECOUSSAU MACHADO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUA-
RIAÍVA ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc..., F A Z  S A B E R, a quem 
o conhecimento desde couber e a quem interessar, possa de que por este juízo, se 
processam os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 000597-80.2016.8.16.0100 
em que � gura como autores CARLOS HENRIQUE PANEK e LIANA SILVEI-
RA CIVOLANI PANEK e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o presente 
edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imóvel usucapiendo sen-
do eles: BENÍCIO TOMAZ DE MIRANDA, ESPÓLIO DE BERTOLINO PINTO 
CARNEIRO representado pelo inventariante Sr. SILO PINTO CARNEIRO, AL-
CEU JOSÉ GONÇALVES, VALDO FELIX DA SILVA, FLORESTAL VALE DO 
CORISCO LTDA, VOLMAR FERREIRA TERRES e sua esposa MARIDA DA 
GRAÇA FERREIRA TERRES, e ainda, MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, na pes-
soa de seu representante legal, e dos réus incertos e não sabidos e demais interes-
sados, bem como dos con� nantes e confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores 
e suas respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta querendo no 
prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo cons-
tante de: “Uma parte de terras rurais situada no lugar denominado Sítio Terres II, 
no Bairro Cerrado da Roseira, deste Município e Comarca, com a área de 82,9762 
hectares, após ser submetido a medição especializada georreferenciada obteve—
se a área de 83,0174 hectares ou 34,304 alqueires”; � cando desde logo os interes-
sados incertos, desconhecidos e não sabidos, advertidos de que se não contestada 
a presente ação, presumir-se-ão, como aceitos e verdadeiros os fatos articulados 
pelos autores – art.285 e 319 do CPC e que no prazo para contestação começara 
a � uir a partir da publicação do presente edital, sendo que eventual contestação 
deverá ser apresentada através de advogado legalmente constituído. E para que 
chegue ao conhecimento de toso mandou expedir o presente edital que será a� xa-
do no lugar de costume do Fórum local, e publicado na forma da Lei. Cumpra-se. 
Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, estado do Paraná, aos quinze dias do 
mês de março do ano de dois mil e dezesseis. a) Fábio Luis Decoussau Machado. 
Juiz de Direito.
=======================================================

 “Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS IN-
TERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS 
DECOUSSAU MACHADO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARII-
AÍVA, ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc... F A Z   S A B E R, a quem 
o conhecimento desde couber e a quem interessar, possa de que por este juízo, se 
processam os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 0000573-52.2016.8.16.0100 
em que � gura como autores CARLOS HENRIQUE PANEK e LIANA SILVEI-
RA CIVOLANI PANEK e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o pre-
sente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imóvel usucapiendo 
sendo eles: IGUAÇU CELULOSE E PAPEL S/A, RENATO LIMA DE SOUZA 
e AMILTON PRIOTO, e ainda, MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, na pessoa de 
seu representante legal, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, 
bem como dos con� nantes e confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores e suas 
respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta querendo no prazo 
de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo constante de: 
“Uma área ideal de terras com 10,00 alqueires, ou 24,2 hectares dentro da área 
maior com 285 (duzentos e oitenta e cinco) alqueires e15 (quinze) litros, situados 
no imóvel denominado Paulistas ou Cocos, no Distrito Eduardo Xavier da Silva, 
da Comarca de Jaguariaíva – Estado do Paraná, e que após ser submetido a me-
dição especializada (georreferenciadas) constatou-se a quantia de 10,68 alqueires 
ou 25,8574 hectares”; � cando desde logo os interessados incertos, desconhecidos 
e não sabidos, advertidos de que se não contestada a presente ação, presumir-se-
-ão, como aceitos e verdadeiros os fatos articulados pelos autores – art. 285 e 319 
do CPC e que no prazo para contestação começara a � uir a partir da publicação 
do presente edital, sendo que eventual contestação deverá ser apresentada através 
de advogado legalmente constituído. E para quechegue ao conhecimento de toso 
mandou expedir o presente edital que será a� xado no lugar de costume do Fórum 
local, e publicado na forma da Lei. Cumpra-se. Dado e passado, nesta cidade de 
Jaguariaíva, estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois 
mil e dezesseis. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA

CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
ROSANE APARECIDA DE BARROS – TITULAR

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL
O Sr. IVANIR CHRISTIANETTI, portador da Carteira de Identidade 1786980, notifi ca que 
perdeu (extraviou) as Notas Fiscais de Produtor Rural de No. 045 a 060, referente o CAD/
PRO 95616722-18. Informa, outrossim, ter feito Boletim de Ocorrência No. 2015/996124, 
na 42. Delegacia Regional de Polícia de Jaguariaíva – PR, na data de 24/09/2015.

ABANDONO DE EMPREGO
RESTAURANTE BUFFET AVENIDA – EDY SOARES FREIRE, CNPJ 10.770.884/0001-17 comunica o 
Abandono de Emprego da funcionária SANDRA MARA DE SOUZA, CTPS No. 1008467, Série 002-0/
PR, a qual entrou em Auxílio Doença em janeiro de 2015, expirado em 28/09/2015, devendo ter vol-
tado ao trabalho no dia 29/09/2015. Último dia de trabalho: 22/01/2015, o que caracteriza o abandono.

SERVIÇOS
TERRAPLANAGEM TERSANE Terrapla-
nagem - Prestação de Serviços de Escavações, 
Aterro e Desaterro,Limpeza de Terreno, Remoção 
de Entulhos, Movimentação de Terra, Terraplanagem 
em Geral - (43) 9973-8908 (TIM) - Jaguariaíva – PR

PRECISA DIARISTA, motorista, cozinheira, 
jardineiro, cuidador, babá,profi ssionais de confi -
ança? Agora em Jaguariaíva tem a MARIA BRA-
SILEIRA. Ligue para (43) 3535-4050.

AUTOESCOLA LUDWIG no Jardim 
Matarazzo tem o melhor preço e excelentes 
instrutores. Fone (43) 3535-1086. 

ALARME E MONITORAMENTO – 
Rodrigo Furlan, em Curitiba, Jaguariaíva e região. 
Celular e WhatsApp (43) 9914-1654.

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 
SUSPENSÃO, balanceamento, calibragem, 
recuperação de rodas, em Ponta Grossa é na 
WEST RODAS. Também comércio de pneus 
e rodas esportivas. Rua Júlia Lopes, 49, Nova 
Rússia – Ponta Grossa – PR.

PROJETOS ARQUITETÔNICOS res-
idencial e comercial. JR Projetos, em Jaguar-
iaíva, fone (43) 8409-2027.

JARDINEIRO Se você precisa de serviços de 
jardinagem e limpeza de quintais e terrenos, em 
Jaguariaíva, fale com Luiz: Fone (43) 9669-4561. 

SERVIÇOS DE JARDINAGEM em Jag-
uariaíva – Ligue para (43) 9822-9513.

VEÍCULOS

CLASSE A 190, 2000-2001, R$ 12 mil. Jair, 
43 9674-5449.

ESCORT 1.6, álcool, ano 89. R$ 4 mil. Aceita 
proposta. Fone 43 9669-0740.

GOL G6,2007, duas portas, prata, vidros e 
travas elétricas, R$ 13.500,00 ou Entrada de R$ 
1.000,00 e assume fi nanciamento. Giba, fone 
(43) 9875-2722.

GOL 2009, branco, bom estado, segundo 
dono, quitado. R$ 15 mil. Fone (43) 9696-8541.

CORSA CLASSIC 2011/2012, preto, 
completo, c/ar condicionado, dir.hidráulica, super 
conservado. R$ 25 mil. Fone (43) 9970-5550.

GOL CITY 2010, 1.0, Mi8V, 2 p, fl ex, R$ 
16.500,00, Juninho, Arapoti, Fone (43) 9912-5486. 

GOL 2005, City Trend, 1.0, fl ex, 4 p, R$ 
12.900,00, Marcelo, Fone (43) 9975-5486. 

GOL VERDE, 1.0, ano 98/99, 4 portas, 
rodão. R$ 8.500,00. Fone (43) 0305-7651.

JACK MOTORS 2.0 Diamond, 7 lugares, 
completo, bancos de couro, abs, air bag, R$ 
36.265,00, Tabela Fipe. Tratar pelo fone (42) 
9933-6114 ou (43) 9970-5550.

CAMINHONETE Hiunday Terracan, prata, 
1003, diesel, completa. Fone (42) 9912-7305.

CAMINHONETE S-10 ANO 96, por apenas 
R$ 14.000,00. Fone (43) 9663-4859.

SILVERADO 4.2, turbo, diesel, ano 1997, 6.6 
cc, R$ 42 mil. Fone (44) 9999-6201.

GM - CHEVROLET D-10 – 1984, diesel, 
R$ 26 mil, Fone (43) 9832-6923.

VENDE/TROCA Caminhão F 12000, 
caçamba, ano 1996. Troca por terreno ou casa. 
Fone (43) 9662-2599 ou (43) 9811-2075.

CAMINHÃO FORD F-600, vermelho, com 
grade, pneus novos, bateria nova.  R$ 20 mil. 
Tratar com Vitinho pelo fone (43) 99782826.

  

 
 

CORRETAGEM E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
CRECI f-18498 - CNAI/COFECI 08118

REGINALDO

VENDA DE PASSAGENS! JÓIA, TRANSPEN E TRANSFADA

COMPRA – VENDA E AVALIAÇÃO
Celular (43) 9917-3823 – (43) 8408-9254

Informações: Avenida Avelino Antonio Vieira s/n,
(Terminal rodoviário) – Arapoti, Paraná

 Lote no JD Aratinga,
(7,5 x 30)

Valor R$ 20.000,00  

 Casa B Jardim Armênio  
(Próximo ao Centro)

Valor R$ 120.000,00  

Casa no JD Ceres, 02 quartos, 
sal, coz, wbc e garagem

Valor R$ 80 mil

Lote de terreno
em Ibaiti 2.850m² 

Valor R$ 85.000,00
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PAPO FEMININO
ALESSANDRA HEUER  | alessandra.heuer@hotmail.com

“Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê”
A frase que dá título para a coluna deste mês é do escritor Monteiro Lobato, que conclui 

que a leitura engrandece o ser humano e colabora para o seu desenvolvimento. Quando 
lemos bons livros, conteúdos edifi cantes e notícias relevantes abrimos nossa mente para 
novas perspectivas e experimentamos o mundo através da história e dos personagens.

Hoje trago a dica de quatro excelentes livros que toda mulher deveria ler.

O Despertar,
de Kate Chopin
Publicado em 1899, 
O Despertar é um 
dos primeiros livros 
da literatura norte-
americana a explorar o 
papel social da mulher. 
Edna Pontellier, a 
protagonista, não se 
identifi ca com sua 
situação de matriarca e 
sente o amor pelo marido 
defi nhar aos poucos. 
Seus questionamentos 
são interpretados pela 
família e pela sociedade 
da época como sinais de 
distúrbios psicológicos e 
doenças mentais.

Divã,
de Martha Medeiros
Divã é uma leitura agradável. 
Conta a história de Mercedes 
- uma mulher com mais de 40, 
casada, fi lhos - que resolve fazer 
análise. O que começa como uma 
simples brincadeira acaba por se 
transformar num ato de libertação; 
poético, divertido, devastador.

Comer, Rezar e Amar,
de Elizabeth Gilbert

O livro narra a história de uma mulher de 30 
anos que tinha tudo que uma mulher americana 

moderna, bem-educada e ambiciosa deveria 
querer: um marido, uma casa de campo, uma 

carreira de sucesso. Mas não se sentia feliz e 
acabou pedindo divórcio e caindo em depressão. 

“Comer, Rezar, Amar” é o relato da autora sobre o 
ano que passou viajando ao redor do mundo em 

busca de sua recuperação pessoal.

Mal-entendido em Moscou,
de Simone de Beauvoir
Na trama, André e Nicole são dois professores 
franceses aposentados, seguindo viagem rumo 
a União Soviética para encontrar Macha, 
a fi lha do primeiro casamento de André. 
O encontro provoca sensações nostálgicas 
em André e inseguranças em Nicole - o que 
acaba afastando o casal. No meio de tudo isso, 
Macha quer viver sua militância socialista.

Dupla Eder & Leo 
brilha com show
em São Paulo

 SUCESSO

JAGUARIAÍVA

A noite era de 1º de abril, mas 
de mentira não teve nada. 
Mais de duas mil pessoas 

cantaram e dançaram ao som dos 
irmãos Eder e Leo, dupla jaguarai-
vense que vem conquistando mul-
tidões. A festa de lançamento da 
Coletânea “Piseiro Prime” da Sony 
Music levou à Estância Alto da Ser-
ra, cantores, produtores, emissoras 
de rádios e TV de todo Brasil.

 “Foi uma noite única e especial. 
Desde o cenário, que é nada mais 
nada menos que a maior casa ser-
taneja do Brasil, até a receptividade 
que tivemos do público que cantou 
com a gente. Foi tudo muito bonito” 
relatou Leo. “Estar na Estância, numa 
noite de sexta-feira, com casa lotada 
e as pessoas cantando com você, re-
almente emociona e te dá ainda mais 
responsabilidade”, disse Eder.

Everton Neguinho, famoso pro-
moter, esteve presente na festa e 
deu todo suporte aos artistas.  Ele 
fez questão de fazer um vídeo para 
os meninos de Jaguariaíva . Everton 
disse que “só não vê quem não quer 
o que Eder e Leo causam nas pesso-
as. A capacidade vocal, as compo-
sições e a energia são contagiantes 
e singulares. Com toda certeza são 
dois talentos que num futuro muito 
próximo vão arrebentar pelo Brasil”.

SUCESSO
Com o crescente sucesso, essa 

dupla de meninos batalhadores, tem 
levado o nome de Jaguariaíva pelo 
país afora. “Que cada vez mais pos-
sam ser reconhecidos não apenas lá 
fora, mas também pela população 
da cidade e, principalmente, dos 
empresários que puderem de uma 
forma direta ou indireta contribuir 
para que a carreira alavanque ainda 
mais” complementou o promoter.

No próximo dia 23, a região 
terá a oportunidade de ver o show 
de Eder & Leo. A dupla fará uma 
apresentação na conceituadíssima 
SEVEN em Siqueira Campos, local 
famoso por já ter recebido nomes 
consagrados como Bruno e Marro-
ne e Munhoz e Mariano.

CARREIRA
Os irmãos paranaenses Eder & 

Leo são os caçulas de uma família de 
12 irmãos. Filhos de Maria Helena e 
Benedito (in memoriam), eles formam 
uma dupla de cantores, compositores, 
arranjadores e músicos, que represen-
ta a música sertaneja de uma forma 
muito singular, com um inconfundí-
vel estilo que une pop, romantismo e 
sertanejo de raiz Seus nomes pessoais 
são respectivamente Ederson Inocên-
cio Guedes (17/08/1979) e Francisco 
Leopoldo Guedes (18/04/1986). Nas-
cidos em Jaguariaíva, ainda crianças, 
ouviam canções  de Zezé di Camar-
go e Luciano, Leandro e Leonardo, 
Chitãozinho e Xororó, Sergio Reis e a 
música sulista do Grupo Os Serranos 
e também dos Garotos de Ouro. 

INFLUÊNCIAS
O primeiro contato com a músi-

ca se deu através do pai, e posterior-
mente com seu irmão Nilton Gue-
des, o qual tinha uma banda de baile 
no estilo regional gaúcho. Na adoles-
cência, outras infl uências, nacionais 
e internacionais, surgiriam enquanto 
ouviam Banda Rosa de Saron, Bon 
Jovi, Jota Quest, Daniel, Milionário 
e José Rico, entre outros. Os irmãos, 
então, deram início na carreira musi-
cal dentro do movimento RCC (Re-
novação Carismática Católica)

A DUPLA
A experiência no cenário religio-

so foi até o ano de 2005, ano este em 
que começaram na carreira secular 
com o grupo de música regional 
gaúcha, Gaitaço do Brasil. Pouco 
mais de três anos depois, já em 2008, 
encerram os trabalhos com a banda 
e formam a dupla Eder e Leo. Após 
uma pausa de três anos, a dupla vol-
tou à ativa em setembro de 2015. 

Mais maduros, a dupla vem con-
solidando seu nome em todo Sul do 
Brasil e Estado de São de Paulo com 
um show alegre e diversifi cado, que 
tem cativado multidões. Em Feverei-
ro deste ano, acertaram parceria para 
participar de uma coletânea da grava-
dora Sony Music, tendo a oportunida-
de de tocar numa das maiores casas 
sertanejas do país neste mês de abril.

Dupla jaguariaivense Eder & Leo realizou show em São Paulo

D
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Foi na famosa e reconhecida casa de shows
Estância Alto da Serra, palco de grandes artistas
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Seguindo os trâmites normais a presidente pode estar afastada da presidência até maio

O brasileiro, de uma forma 
geral, não é muito chegado 
em matemática. Desde pe-

quenos, nós olhamos para a tabuada 
e somos ensinados um processo de “de-
coreba” e não de raciocínio lógico. Mas 
a culpa não é das professoras, elas, ali-
ás, esforçam-se grandemente para nos 
deixar focados e concentrados naquela 
porção de números que parecem não 
acabar mais. Sempre que resolvemos 
um problema, surge é outro. É igual à 
vida. No entanto, somos jovens demais 
para percebermos isto.

Platão diz que os números governam 
o mundo. Galileu apregoa que na nature-
za tudo é matemática. E existe um povo 
que, em sua maioria, abomina a ciência e 
a matemática, preferindo acreditar numa 
outra coisa: o jeitinho brasileiro.

Pode-se descrever a economia como 
a ciência que faz a análise da produção, 
distribuição e consumo de bens e servi-
ços. Entretanto, a etimologia (origem da 
palavra) a revela como algo mais sim-
ples, do nosso cotidiano, pois em grego 
significa literalmente “regras da casa”.

Toda a casa deve ter suas regras. 
Não esquecer panelas no fogo, a torneira 
pingando ou lâmpadas acesas durante 
o dia, tudo isso são normas básicas 
que ao não serem cumpridas causam 
gastos desnecessários. A sua casa tem 
regras claras de convívio, preestabeleci-
das para que todos possam conviver em 
harmonia. Por isso, as esposas vivem 
tentando corrigir seus “esquecidos” ma-
ridos e torná-los minimamente organi-
zados. Nem sempre isso é fácil.

Eu cresci ouvindo que o Brasil era o 
país do futuro, mas aprendi com Renato 
Russo “que o futuro não é mais como era 
antigamente!” e, que a nossa pungente 
economia não passou de um monte de 
mentiras montada na maior onda de 
commodities (bens de consumo como 
minerais, cerais, etc.) da história. Nós 
tivemos um crescimento do PIB de 6% 
em 2007, 5% em 2008 e incríveis 7,6% 
em 2010! Alguns políticos foram endeu-
sados na época. Foi o auge do jeitinho 
brasileiro!

Calma aí, o que é PIB? Produto 

Interno Bruto, nada mais é que a soma 
em valores monetários de todos os bens 
e serviços de uma determinada região 
ou país. O que as pessoas se enganam é 
que na economia, mais importante que 
o tamanho do PIB é o seu crescimento. 
Explicando de uma forma fácil: não é 
quantos limoeiros você tem, e sim são 
quantos limões são colhidos. Por isso 
que países bem pequenos, o Japão por 
exemplo, tem economias muito maio-
res do que a do Brasil.

A matemática não mente, pessoas 
sim. Dados reais da Organização Inter-
nacional do Trabalho apontam que o 
país tem cerca de 25 milhões de desem-
pregados. Isto acontece porque, segundo 
o Banco Central, o crescimento do nosso 
PIB foi de 0,1% em 2014, de -3,8% em 
2015 e a previsão mais otimista para 
2016 é de -4% para 2016 e crescimen-
to Zero em 2017! Em outras palavras: 
cortaram os limoeiros!

Esta é a razão de você estar quebra-
do, o mercado não se movimenta mais. 
Dados recentes mostram que 1 em cada 
5 adultos possui contas atrasadas (DIE-
ESE/2016). A indústria automobilística 
jamais enfrentou tamanha crise. Paga-se 
4 Reais por um litro de gasolina, sendo 
que um Barril de 150 litros de petróleo 
é negociado a R$ 161,59 na Bolsa de 
Valores. Novamente, a matemática não 
mente! As lojas estão vazias, as dívidas só 
aumentam e os impostos vão às alturas 
para manter essa máquina estatal pesa-
da e incompetente funcionando.

Pior do que as famosas pedaladas, 
foi a péssima gestão econômica do go-
verno lulopetista e da senhora Dilma. 
Não destruíram apenas o limoeiro 
da Petrobrás, mas o do BNDES, o do 
FGTS, entre outros. Ninguém quer 
investir no Brasil e, mesmo os brasilei-
ros que ainda têm dinheiro, preferem 
deixá-lo parado a confiar nessa forma 
de governo de espoliação e acordos que 
beneficiam uns poucos e oneram a mui-
tos, especialmente a Classe Média.

HOJE estamos quebrados, mas 
manhã é um novo dia e, se Deus quiser, 
VAMOS SAIR DESSA! Mas este é o 
assunto para o nosso próximo artigo.

POR QUE ESTAMOS QUEBRADOS?
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 NO PLENÁRIO DA CÂMARA

BRASÍLIA

Marcada para ter início a 
partir das 14h deste do-
mingo, 17, a votação que 

vai definir ou não a admissibilida-
de do pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff ganha 
contornos de decisão de Copa do 
Mundo. Tanto é assim que os gran-
des canais de televisão já se progra-
mam para exibir na íntegra os votos 
de cada parlamentar em plenário. 

A Rede Globo de Televisão já de-
cidiu antecipar o tradicional futebol 
de domingo para o sábado para po-
der dar ampla cobertura ao aconte-
cimento político, tornando o ato um 
grande espetáculo midiático que pro-
mete índices estratosféricos de audi-
ência. O Brasil vai literalmente parar 
para conferir o posicionamento de 
seus deputados diante deste aconte-
cimento histórico para a República.

RITO DE VOTAÇÃO
O Presidente da Câmara, Eduar-

do Cunha, já definiu que cada par-
lamentar terá aproximadamente 10 
segundos para proferir seu voto. A 
sequência de votação está gerando 
debates acalorados entre Governo e 
Oposição. Cunha optou por realizar 
a votação por região, iniciando pelos 
estados do Sul do país e finalizando 
com os do Norte e Nordeste. Gover-
nistas temem que a onda pró-impe-
achment, que domina deputados 
sulistas, inflame os indecisos “nor-

POSICIONAMENTO DOS PARLAMENTARES DO PR

Votação do Impeachment vai 
parar o Brasil neste domingo

INDECISOS
Sergio Souza – PMDB
João Arruda - PMDB

CONTRA
Assis do Couto - PDT
Enio Verri - PT
Aliel Machado - REDE
Nelson Meurer - PP
Toninho Wandscheer - PROS
Zeca Dirceu (PT)

Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSL
Christiane de Souza Yared - PR
Diego Garcia - PHS
Dilceu Sperafico - PP
Evandro Roman - PSD
Fernando Francischini - SD
Giacobo - PR
Hermes Parcianello - PMDB
Leandre - PV
Leopoldo Meyer - PSB

Luciano Ducci - PSB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Nishimori - PR
Marcelo Belinati - PP
Nelson Padovani - PSDB
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Martins - PSDB
Ricardo Barros - PP
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PPS
Takayama – PSC

A FAVOR

tistas” e que estes acabem optando 
pelo voto útil, optando pelo afasta-
mento da presidente.

Lembrando que com a aprova-
ção do pedido de impeachment, 
que necessita de 342 votos dos 513 
deputados, a presidente Dilma ain-
da não será afastada do cargo. Isso 
só acontecerá a partir do momen-
to em que o presidente do Senado 
Federal, Renan Calheiros, aceitar a 
admissibilidade do pedido e enviar 
o processo para uma comissão da 
Casa que analisará pelo andamen-
to ou não do pedido. O parecer da 
comissão será analisado pelo ple-
nário que deve aprovar por maio-
ria simples o prosseguimento do 
impeachment (41 votos de 81 se-

nadores) para daí sim a presidente 
ser afastada de suas funções pelo 
prazo de até 180 dias.

JULGAMENTO
Com a abertura do processo no 

Senado, o vice Michel Temer assu-
me a presidência provisoriamente 
enquanto o caso é analisado no Se-
nado. Os senadores analisarão todas 
as provas e depois de decorridos to-
dos os trâmites legais será marcada 
a votação final do pedido de impe-
achment. Para ser definitivamente 
afastada do cargo de presidente, a 
votação no Senado, que será presi-
dida pelo presidente do STF, hoje 
o Ministro Ricardo Lewandowski, 
terá que atingir 2/3 de aprovação.

Confira abaixo qual o possível posicionamento dos parlamentares 
paranaenses diante da votação deste domingo:


