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Debandada de vereadores do PT
Todos os quatro vereadores que representavam o Partido dos Trabalhadores (PT) em Arapoti, Jaguariaíva e Sengés 
acabaram deixando a legenda.  Hoje o PT, desgastado pelos casos de corrupção e pelo processo de Impeachment da 

Presidente Dilma Rousseff, se enfraqueceu na região, não contando mais com representantes no Legislativo.
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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

Nota Fiscal Eletrônica: SP deixará 
de oferecer emissores gratuítos da 

NFe a partir de janeiro de 2017
A Secretaria de Fazenda do Estado de 

São Paulo informa que a partir 
de janeiro de 2017 os aplicativos gra-
tuitos para emissão da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) e do Conhecimento 
de Transporte Eletrônico (CT-e) serão 
descontinuados.

Com a gradual adesão das empresas 
aos sistemas de documentos eletrônicos, o 
Fisco Paulista verificou que a maioria dos 
contribuintes deixou de utilizar o emissor 
gratuito e optou por soluções próprias, in-
corporadas ou personalizadas a seus sistemas internos. No mercado há 
muitas opções de emissores, alguns deles com uma versão básica gratuita.

Os emissores gratuitos são oferecidos pela Secretaria da Fazenda aos 
contribuintes desde 2006, quando teve início o processo de informatiza-
ção dos documentos fiscais e sua transmissão via internet com o objetivo 
de massificação do seu uso. Apesar dos investimentos realizados, recente 
levantamento da Secretaria da Fazenda aponta que o total de NF-e’s ge-
radas por empresas que optaram por emissores próprios somam 92,2%. 
No caso do CT-e, o número é ainda maior: 96,3% dos documentos são 
gerados por emissores próprios.

Os contribuintes que tentarem realizar o download dos emissores de 
NF-e e CT-e receberão a informação sobre a descontinuidade do uso dos 
aplicativos gratuitos. A partir de 1º de janeiro de 2017 não será mais pos-
sível fazer o download dos emissores.

A Secretaria da Fazenda recomenda que os usuários que já tenham o 
aplicativo instalado, façam a migração para soluções próprias antes que 
a introdução de novas regras de validação da NF-e e do CT-e impeçam o 
seu correto funcionamento.

EDITORIAL

Os buracos nossos de cada dia...

E olha que não é falta de reclamação 
dos cidadãos!

Mas de tanto reclamar, em casa, 
com os vizinhos, com o padre, a pipoqueira, 
o advogado, o cachorro e até com as flores, a 
gente desiste e se acostuma com eles.

No Brasil tem muito disso.
As pessoas reclamam para todo mun-

do dos problemas que vivem, mas deixam 
de reclamar e de cobrar de quem tem a 
obrigação de resolver. E quem é responsável 
pelos buracos que surgem todos os dias por 
onde passamos?

A gente sabe, mas não vai lá exigir dele 
que mande tapar o buraco. 

Como ele sabe que é o responsável, a 
gente fica na certeza de que vai resolver, 

acha que não pre-
cisa cobrar, já que 
é obrigação dele. 
Afinal, fomos nós 
que o contrata-
mos pra isso, atra-
vés do voto.

Mas não é bem assim. O buraco fica até 
zombando da gente. Achando que a gente 
não consegue acabar com ele. Ele é mais po-
deroso que a gente e, quando chove, ele cres-
ce, se agiganta e abre a boca, tirando uma da 
gente. Eita, buraco chato!

Deixando este buraco chato de lado, va-
mos falar sério. 

Há muita coisa errada neste país. Até a 
presidente da República, que foi contratada 

por mais de 50 mi-
lhões de brasileiros, 
está prestes a ser 
demitida por dei-
xar de resolver os 
problemas dos bu-
racos que deixou 

nascer e crescer. Nós, que somos os patrões 
dela, não conseguimos fazê-la trabalhar 
para acabar com os buracos, chamados de 
corrupção, mentira, falsidade e o enriqueci-
mento ilícito de seus ajudantes.

Voltando para nossa realidade local, va-
mos falar dos buracos das ruas. Pensa um 
pouquinho: na sua cidade, bairro e periferia, 
há alguma rua sem buracos, valetas, bueiros 
abertos e perigosos? Se não houver, é porque 

você é um cara de sorte.
Prefeitos e Secretários de Obras!
Vocês são responsáveis por resolver os 

problemas dos buracos. E não adianta botar 
a culpa nos outros, dizendo que foi o ante-
cessor que deixou de fazer bem feito, que foi 
ele que deixou o buraco. Na campanha elei-
toral, vocês se comprometeram a resolver os 
problemas da sua cidade. Se tinha buraco, 
você foi eleito para corrigir o que estava ruim 
e melhorar a qualidade de vida dos seus pa-
trões, ou seja, nós eleitores. 

Se não fizerem, estarão enganando 
quem os elegeu. Sejam responsáveis, me-
lhorem a Saúde, a Educação e busquem 
conquistar empregos e mais qualidade de 
vida para todos! 
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Dilma pode ser afastada após 
votação do dia 11 de maio

 IMPEACHMENT NO SENADO

BRASÍLIA

Os trabalhos da Comissão 
que analisa a admissibilida-
de do pedido de impeach-

ment da presidente Dilma Rousseff 
(PT) no Senado Federal devem ser 
encerrados em pouco mais de se-
mana. Após a votação do parecer 
do relator da comissão, senador An-
tônio Anastasia (PSDB), o pedido 
seguirá para o Plenário da Casa que 
precisará do voto de maioria sim-
ples para ser aprovado. A previsão é 
que está votação ocorra na próxima 
segunda-feira, 11.

Com a aprovação em 1º turno 
do pedido de impeachment, a pre-

sidente Dilma é afastada tempora-
riamente do cargo e quem assume 
é o seu Vice Michel Temer (PMDB). 
Dilma ficará afastada da função por 
um prazo máximo de 180 dias. Se 
dentro deste período o Senado não 
concluir o processo, a petista retor-
na automaticamente ao cargo. Po-
rém, o presidente da Casa, Senador 
Renan Calheiros (PMDB) já afirmou 
que pretende encerrar o trâmite do 
processo até o mês de setembro.

A decisão final sobre o impe-
achment de Dilma ocorrerá na 2ª 
votação no Senado que precisará 
do voto de 54 senadores (2/3) para 
confirmar definitivamente o afasta-
mento. Esta votação será conduzida 

pelo presidente do STF, Ricardo 
Lewandowski. O deputado Zé Ge-
raldo (PT-PA) afirmou que “muita 
água vai rolar” entre o possível afas-
tamento de Dilma pelo Senado e o 
seu efetivo julgamento, e acredita 
que a população vai se voltar contra 
o impeachment nesse meio tempo.

“A toalha não foi jogada ainda. 
Sabemos que estamos em des-
vantagem, mas a aprovação do 
impeachment da Câmara colo-
cou muitos brasileiros a refletir, a 
partir do que aconteceu. A gente 
entende que o processo vai ser ad-
mitido no dia 11 no Senado. Mas 
entre admitir e julgar, aí temos 
um tempo ainda”, analisou.

Mesmo pagando impostos e contribuições de melhorias, convivemos em nossas cidades
com os mesmos problemas de sempre e, dentre eles, os buracos em nossas ruas.
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Álvaro Dias (PV) Gleisi Hoffmann (PT) Roberto Requião (PMDB)

PLACAR DO IMPEACHMENT – SENADORES PARANAENSES

A FAVOR CONTRA CONTRA
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DIREITO EMPRESARIAL
ALUÍSIO PIRES DE OLIVEIRA*  | contato@piresadvogados.adv.br

Aluísio Pires de Oliveira, advogado na Pires & Advogados Associados, 
mestre em Direito pela UFPR, professor de direito da ULT,  autor do livro 

“Direito do Trabalho para Qualidade e Produtividade, LTR, 2011”; autor do 
livro “Estatuto da Cidade: Anotações à Lei 10.257/2001, Juruá, 2002” 
contato@piresadvogados.adv.br, http://www. piresadvogados.adv.br

Direito ao avesso:“anatel
e o limite de internet”

“banco central e a
cotação do dólar”

O mês de abril de 2016 trouxe novos paradigmas de exercício dos direitos, especialmente 
sobre os direitos de ordem constitucional. Uma autarquia federal e uma agência regu-

ladora tomaram posições em assuntos de sua alçada, de modo contrário ao interesse público.
Primeiro foi o Banco Central que interveio no mercado para manter o valor 

da cotação do Real frente ao Dólar em patamar próximo a R$ 3,53. A justifi-
cativa do Banco Central seria o incentivo a indústria brasileira, tal como se não 
houvesse a importação de bens essenciais como trigo, arroz, gasolina, gás natural, 
energia elétrica, remédios e vacinas.

Ou seja, o Banco Central atuou de forma egoística, forjando a alta cotação 
do dólar americano frente ao Real, pois essa interessa ao governo e não aos go-
vernados. Trata-se de claro descumprimento da Constituição Federal: dignidade 
humana e valores sociais do trabalho. 

Para evitar uma importação desenfreada, existe o Imposto sobre Importa-
ção, o qual possui finalidades extrafiscais, pois visa ter maior controle da balança 
comercial, através do aumento ou diminuição de suas alíquotas.

Outra aventura inconstitucional do Governo Federal ocorreu por intermédio 
da ANATEL, quando seu presidente manifestou-se a favor do limite de internet 
ilimitada:  

“Tem gente que adora, fica jogando o tempo inteiro e isso gasta 
um volume de banda muito grande. É evidente que algum tipo de 
equilíbrio há de se ter porque, senão, nós teremos o consumidor que 
consome menos pagando por aqueles que estão consumindo mais,” 
declarou Rezende. “É essa questão da propaganda, do ilimitado e do 
infinito que é um negócio que acabou desacostumando o usuário.”

Enquanto isso as operadoras de internet vendem pacotes de dados com uma 
velocidade e entregam outra velocidade, muito menor do que a contratada. Ao 
passo que o Marco Civil da Internet estabelece os seguintes direitos dos usuários 
de internet:

V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;
V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;
I - do direito de acesso à internet a todos;
O rol de direitos dos usuários de internet acima descritos demonstra que as 

afirmações do Presidente da Anatel, em favor da limitação de dados porque al-
guns usuários de jogos estariam baixando muitos dados, representa uma propos-
ta absolutamente ilícita e ilegal, passível de ampla indenização de perdas e danos.

O melhor seria que o Presidente da Anatel tivesse conhecimentos jurídicos na 
sua área de atuação.

Decisões desta estirpe somente podem ser tomadas por Autarquia Federal 
e Agências Reguladoras, depois de coletar pareceres jurídicos favoráveis e após 
audiências públicas e consulta popular, não através da vontade subjetiva de ig-
norantes jurídicos.

PT perde força na região
 DEBANDADA DE VEREADORES

JAGUARIAÍVA

Os recentes casos de corrup-
ção, envolvendo integrantes 
do alto escalão nacional do 

Partido dos Trabalhadores (PT), aca-
baram respingando na presidente 
Dilma Rousseff e foram decisivos para 
a abertura do processo do impeach-
ment. A legenda ficou tão estigma-
tizada perante a população que, em 
pesquisa recente, feita com os parana-
enses pela Paraná Pesquisas apontou 
que 63% consideram o PT como o 
partido mais corrupto do país.

Somente na região, os quatro re-
presentantes do partido em Arapoti, 
Jaguariaíva e Sengés deixaram as fi-
leiras da legenda para ingressar em 
uma nova sigla. Após o fechamento 
da janela partidária, o PT ficou sem 
nenhum representante nas Câmaras 
da região dos Campos Gerais. Segun-
do levantamento do jornal Gazeta do 
Povo, somente no Paraná, a bancada 
de vereadores eleita em 2012 dimi-
nuiu de 357 para 201, uma redução 
de 45%. Já o número de prefeitos do 
partido, caiu de 40 para 21.

Em Jaguariaíva, os dois verea-
dores do partido abandonaram a 
legenda. O presidente da Câmara 
Municipal, Adilson Passos Félix, 
saiu do PT para o PROS e a verea-
dora Nelci Cursino deixou a legenda 
para ingressar no PMB e depois no 
PRB. “Eu entrei no PROS porque era 
um partido que eu estava construin-
do aqui em Jaguariaíva, junto com a 
minha esposa e queria ter um gru-
po político próprio. Posso dizer que 
não deixei o partido devido a esses 
escândalos recentes, pois isso não 
envolve somente o PT e sim todos 
os partidos. Acredito que se conti-
nuasse no PT isso não me prejudica-
ria, pois nos municípios de pequeno 
e médio porte o eleitor vota mais na 
pessoa e não pelo partido que ela in-
tegra” falou Adílson.

Apesar de ficar sem representa-
tividade no legislativo jaguariaiven-
se, o PT continua compondo a base 
de apoio ao Executivo Municipal. 
“Nós continuamos estruturados e 

A verba poderá ser utilizada para a aquisição de veículo para a Saúde

Presidentes das Câmara de Arapoti e Jaguariaíva, Lelo e Adílson 
Gordo, respectivamente, deixaram o partido neste início de ano

DIEGO SOARES, FPR

com todas as contas aprovadas. Pre-
tendemos, inclusive, lançar nomes 
para eleição municipal. Claro, com 
menos postulantes, mas ainda forte 
e organizado” falou o Secretário de 
Governo Municipal, José Amilton 
Romão que afirmou que, além do 
PT, fazem parte do grupo político o 
PP, PROS, PCdoB e PR. “Este grupo, 
juntamente com outros dez parti-
dos, continuará apoiando o atual 
governo” complementou.

Romão também explica que foi 
encarregado pelo diretório estadual 
do PT para fazer um levantamento 
do partido na região dos Campos 
Gerais. “Nós vamos analisar, após 
esse processo de impeachment, um 
balanço no número de filiados e 
buscar reestruturar os diretórios em 
cada um dos municípios dos Cam-
pos Gerais. Queremos reorganizar 
o partido para as eleições de 2018. 
Nós ainda estamos no processo de 
contabilização das baixas, que fo-
ram consideráveis” reconheceu o 
secretário, que aposta em uma recu-
peração da imagem do partido em 
médio e longo prazo.

ARAPOTI
Em Arapoti, dois importantes 

integrantes da legenda, José Maria 

Carneiro Ulrich (Zezé) e Divair da 
Silva, deixaram o partido e se filia-
ram respectivamente no PMDB e no 
PV. Ambos surgem como possíveis 
pré-candidatos à prefeitura. Outra 
importante baixa foi a do Presidente 
da Câmara Municipal, Wesley Ulrich 
(Lelo) que saiu do PT para entrar no 
PSD. “Entendo que hoje o PT traz 
mais dificuldades do que benefícios 
para o seu filiado. Aqui no sul, nossa 
sociedade é conservadora e infeliz-
mente o PT está queimado com boa 
parte do eleitorado” esclareceu Lelo.

A única vereadora petista de 
Sengés também optou por deixar 
a legenda. Erotilde Almeida, ainda 
no ano passado, ingressou no novo 
Partido da Mulher Brasileira (PMB). 
A debandada mostra a preocupação 
dos possíveis candidatos nas eleições 
municipais e que tipo de prejuízo 
poderiam sofrer com a continuação 
no PT. O fato é que ninguém quis pa-
gar para ver, principalmente porque 
a onda anti-PT parece contaminar 
todo o país, como comprovam os 
números. Os prefeitos petistas em 
todo o país em 2012 somavam 632 e 
hoje chegam a 483. Já os vereadores 
somavam 5.128 em 2012 e hoje são 
3.410. Reflexos do desgaste do parti-
do perante a opinião pública.

PIRAÍ DO SUL

A Câmara de Vereadores 
aprovou em primeira vo-
tação a proposta de lei que 

institui o programa de conscientiza-
ção contra o despejo de lixo e entu-
lhos em locais públicos. O tema foi 
discutido na sessão plenária realiza-
da no último dia 25.

A iniciativa é do vereador Dal-
ney Bueno. A partir do projeto, o 
Poder Executivo fica responsável 
pela criação de campanhas educati-
vas, pela promoção de palestras em 
escolas e pela distribuição de mate-
riais impressos. A ideia é incentivar 
a correta destinação do lixo. 

O autor da proposição defende 
que o trabalho de divulgação perma-

nente, pode despertar a consciência 
na população, e consequentemente, 
reduzir danos ao meio ambiente. “O 
tema tem elevada importância com 
relação à saúde pública. O projeto 
também se estende as escolas para 
que os alunos percebam a impor-
tância da preservação do meio am-
biente para a melhoria da qualidade 
de vida”, diz Bueno. 

ARAPOTI

Na tarde da última quinta-fei-
ra, 28, o Deputado Estadual 
Paulo Litro (PSDB) esteve na 

Câmara Municipal de Arapoti, em 
reunião com o Presidente da Casa, 
Lelo Ulrich (PSD), com o vereador 
Carlinhos Moreira (PSDB), com o 
Diretor da Casa, Antônio Carlos Ri-
beiro, e demais convidados. 

Um dos assuntos da reunião foi 
a emenda parlamentar a fundo per-
dido no valor de R$ 120 mil. A verba 

será destinada para a compra de ve-
ículo que beneficie o setor da Saúde, 
como a aquisição de carro, ambu-
lância ou micro-ônibus, de acordo 
com a necessidade do município. 

Paulo Litro falou sobre a im-
portância do investimento para os 
cidadãos arapotienses. “Este veículo 
vem atender uma das áreas que são 
prioridades em qualquer município, 
que é a Saúde. A população terá a 
sua disposição um transporte novo 
e moderno, para atender as especia-
lidades realizadas fora do município”. 

Deputado anuncia emenda
 R$ 120 MIL PARA SAÚDE

Aprovado o programa de conscientização 
 DESCARTE DO LIXO 

Projeto aprovado 
visa informar 
a população 

sobre destinação 
correta do lixo
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INSCRIÇÕES PARA O FIES
O Fundo de Financiamento Es-

tudantil (Fies) terá inscrições ante-
cipadas e regras mais flexíveis para 
ajudar a preencher todas as vagas 
ofertadas. No primeiro semestre, 
das 250 mil vagas com financiamen-
to ofertadas, cerca da metade não foi 
preenchida. São mais 100 mil vagas 

remanescentes e as que não forem 
preenchidas até o segundo semestre 
serão novamente ofertadas. As ins-
crições devem ser feitas de 14 a 17 
de junho. No dia 31 de maio, serão 
divulgadas as vagas selecionadas 
pelo MEC. O resultado será divul-
gado no dia 20 de junho. 

INSCRIÇÕES PARA O ENEM
Entre os dias 09 e 20 de maio, abertas as inscrições do Enem. As 

provas serão nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 
68,00. Estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas são 
isentos do pagamento. Candidatos de baixa renda também podem pe-
dir isenção preenchendo, por um formulário socioeconômico, decla-
rando carência no Enem 2016. Mais informações no site http://enem.
inep.gov.br/. 

AULA INAUGURAL NA FAJAR
Aconteceu, no dia 19 de abril, no amplo hall de entrada da Facul-

dade ULT-FAJAR, a palestra que marcou a aula inaugural de 2016, do 
curso de Direito.  O palestrante foi o Professor Mestre Ederaldo  Paulo 
da Silva, que abordou o tema “Audiência no Novo Código de Proces-
so Civil”. “Foi uma importante contribuição à comunidade acadêmica 
da FAJAR, pois o interesse em conhecer mais profundamente o Novo 
CPC é muito grande por todos os estudantes e operadores do Direito” 
comentou a Coordenadora do Curso Rosângela L. Massinhan.

POLÍTICA... ELEIÇÕES
As movimentações e acertos para definição dos pré-candidatos 

às eleições deste ano, aos poucos, vão sendo cogitados. Em 2 de abril, 
quem desejasse ser candidato, tinha que se definir em um partido po-
lítico. As convenções para escolha dos candidatos e coligações acon-
tecem de 20 de julho a 05 de agosto. O registro dos candidatos deve 
ser feito até 15 de agosto de 2016. A propaganda eleitoral por 45 dias e 
começa no dia 16 de agosto. Na TV e Rádio, o período será de 35 dias 
e inicia dia 26 de agosto. 

ZIKA VÍRUS NO PARANÁ
Os municípios do Paraná estão em alerta para uma possível epi-

demia de zika. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela 
Secretaria da Saúde na terça-feira (26), os municípios de Colorado, no 
Norte do estado, e Nova Prata do Iguaçu, no Sudoeste apresentam mais 
de cem casos para cada 100 mil habitantes. O índice da Organização 
Mundial da Saúde para que exista uma epidemia é de 300 casos para 
cada 100 mil. O número de casos de zika no estado também aumentou, 
passando de 248 para 263.  

DENGUE
A situação da dengue no estado continua crítica. Mais 03 municípios 

na lista de cidades que sofrem com epidemia no estado: Maringá, Ivatu-
ba e Mandaguaçu, mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Ao 
todo, 59 municípios enfrentam epidemias. 301 municípios paranaenses 
têm pacientes com dengue, 75% das cidades. Os casos de chikungunya 
passaram de 50 na semana passada para 56. Todos têm que ajudar na 
prevenção e combate ao mosquito. É sério o problema, muito sério.

DOAÇÃO DE AGASALHOS
O frio chegou e, com ele, muitas pessoas sofrem com pouco agasa-

lho. Se você abrir o seu guarda-roupa e as gavetas, vai certamente en-
contrar roupas agasalhos que não usa mais. Faça a sua doação. Procure 
os órgãos assistenciais do seu município e aqueça o seu coração um 
irmão que precisa.

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

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

FOLHA PARANAENSE 2 DE MAIO DE 2016GERAL4

CURTÍSSIMAS...
AUGUSTINHO A. LUDWIG  | folha@folhapr.com.br

PANORAMA POLÍTICO

Intolerância e erros do PT
O episódio envolvendo o ator José de Abreu me 

comoveu e fez com que eu parasse para refletir 
em uma questão: Que tipo de sociedade esta-

mos criando? Uma sociedade em que alguém não pode 
ter uma opinião diferente da sua sem ser reprimido ou 
discriminado? Sabemos que estes tipos de atitude são 
características de uma sociedade fascista e tenho certe-
za que não é isto que queremos para o nosso país.

Paro e reflito: O que será que aconteceu com aquele 
povo tolerante e hospitaleiro? Qual o motivo para este 
clima bélico em que você não tem a liberdade de fre-
quentar um local público sem ser importunado e cha-
mado de ladrão ou corrupto só por manifestar uma 
opinião contrária a sua? Não concordo com a reação 
do ator em relação a cusparada, mas entendo os moti-
vos que o levaram a tomar esta atitude drástica. 

Tento analisar o cerne deste clima beligerante. E 
digo: Não, a culpa não é exclusivamente do PT, que 
fez no Governo o que outros partidos e políticos já fi-
zeram, não só mantendo, como ampliando esquemas 
de corrupção e financiamento irregular de campanha. 
Vejo e percebo que quem ajudou a criar este “monstro”, 
e agora não o controla mais, foram os grandes “barões 
da mídia”, monopolizada nas mãos de famílias que de-
fendem teorias neoliberais e nunca simpatizaram com 
um governo petista, com viés de esquerda.

O erro do PT foi compactuar com esses esque-
mas de corrupção e aqui, não defendo a legenda, 
mas sim, tento me desligar de um clima de histeria 
popular (provocada pela cobertura midiática) que 
muitas vezes só consegue enxergar e repetir clichês 
como: “Fora Petralhas”, “Lei Rouanet”, “Odeio o PT”, 
“Vai Pra Cuba” e etc e tal. Clima que só incita o ódio, 
alimentando o monstro, e faz com que atitudes como 
a que envolveram o ator global se tornem a consequ-
ência. Temos que parar e pensar: Opa, tem algo er-
rado. Como diria o escritor norte-americano Mark 
Twain: “Toda vez que você se encontrar do lado da 
maioria, é hora de parar e refletir”.

Mas você me pergunta, por que a grande mídia 
foi responsável por criar o “grande monstro” e por que 
a batata quente estourou no colo do PT? Simples, 
porque essa grande mídia, preocupada mais com os 
próprios interesses e sempre conivente com governan-
tes tido como neoliberais, pintou, nas entrelinhas (e às 
vezes até descaradamente) um dragão, um símbolo 
de quem se posicionasse contra sua tendência políti-
ca. Com a lupa apontada constantemente para o PT, 
o partido teria que literalmente pisar em ovos, o que 
acabou não acontecendo e os erros foram sendo come-
tidos um após outro.

Uma hora a conta chega. E com ela, veio a abertu-
ra do processo de impeachment, apoiado por grande 
maioria da opinião pública, bombardeada diaria-
mente por notícias e mais notícias envolvendo casos de 
corrupção. De tanto apanhar, o dragão foi finalmen-
te ferido e está cambaleante, em vias de cair. Só falta 
mais um empurrãozinho. Mas não se pode dizer que 
políticos em conluio com a grande imprensa foram res-
ponsáveis pela queda. Isso não ocorreria se o Governo 
da presidente Dilma fosse um bom e correto governo. 
O Governo não é bom, nem regular. Tem sido ruim, 
péssimo. E esse é o ponto essencial para a queda.

Mas para encerrar, pois já passei da conta do meu 
espaço, digo que não compactuo com o que há de erra-
do (Rsrsrs). Político corrupto deve pagar pelo malfeito. 
Fico feliz em ver que o eterno e sempre presente Caixa 
2, financiado através de propinas pagas por empresas, 
principalmente empreiteiras, interessadas em contra-
tar com o poder público em todas as esferas (Munici-
pal, Estadual e Federal) e demais esquemas de corrup-
ção, estão sendo devidamente investigados e punidos 
como nunca. Só espero que, com a mudança de go-
verno, as investigações e punições continuem valendo 
e varrendo definitivamente os maus políticos. Por fim, 
digo que não espero que você concorde com a minha 
opinião, mas apenas respeite-a dentro de nossa liber-
dade democrática de manifestação do pensamento.

DIEGO SOARES | jornalistadiego@yahoo.com.br

Jaguariaíva debateu a Cultura
 AUDIÊNCIA PÚBLICA

JAGUARIAÍVA

A audiência pública realizada 
na tarde de quinta-feira, 
28, no plenário da Câmara 

Municipal reuniu representantes, 
desenvolvedores e apreciadores 
da Cultura no Município. Orga-
nizado pela Comissão de Educa-
ção, Cultura e Meio Ambiente, 
da Câmara Municipal, o encontro 
teve como objetivo apresentar um 
balanço das principais atividades 
artísticas e culturais desenvolvidas 
na cidade e também debater com 
a população novas possibilidades 
e soluções para a área durante os 
próximos anos.

A audiência foi coordenada 
pela presidente da comissão, verea-
dora Sandra Negrini, e contou com 
representantes da Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura e Espor-

te, entre eles, a Secretária Alcione 
Lemos. Também participaram os 
demais vereadores integrantes da 
comissão, Nelci Cursino e Francilei 
Baitala, além dos parlamentares 
Gilberto Mussi, Reginaldo Cordei-
ro da Silva (Nenzo) e o presidente 
da Câmara, Adilson Passos Félix. 
Artistas e profissionais também 
prestigiaram a audiência.

“Essa discussão foi importante, 
pois contribuiu para mostrar à po-
pulação o que o município tem fei-
to para promover a cultura. Agra-
decemos a participação de todos 
que contribuíram para um debate 
de qualidade visando ao cresci-
mento cultural e artístico de nossa 
cidade. Esperamos ter prestado, 
com essa ação, mais um serviço 
à prática da Cidadania em nosso 
Município” comentou a vereadora 
Sandra Negrini.

Audiência reuniu representantes, artistas, apoiadores 
e desenvolvedores da Cultura no município
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Termina neste dia 04 de maio, 
o prazo para quem desejar re-

tirar ou transferir o título eleitoral. 
O cidadão interessado em votar nas 
eleições municipais deste ano deve 
procurar o Fórum Eleitoral com do-
cumento de identificação com foto 
e comprovante de residência. Ho-
mens devem apresentar também 
o comprovante de quitação militar. 

A Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) e o novo modelo de 
passaporte não são aceitos. Para 
demais solicitações, o eleitor deve 
levar também o título de eleitor 
atual e comprovantes de votação 
ou de justificativa, referentes a 
eleições anteriores. Em todos os 
casos, nenhuma taxa é cobrada 
pela emissão do documento.

Eleitor tem até esta quarta para transferir
 TÍTULO ELEITORAL

Bandeira tarifária 
das contas de luz 
continua verde 

 ENERGIA EM MAIO

BRASÍLIA

Pelo segundo mês seguido, a 
bandeira tarifária das con-
tas de energia elétrica será a 

verde, ou seja, não haverá acrésci-
mo na conta dos consumidores. A 
bandeira que vai vigorar em maio 
foi definida  pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo a agência, entre os fa-
tores que contribuíram para a ma-
nutenção da bandeira verde estão o 
resultado positivo do período úmi-
do, que recompôs os reservatórios 
das hidrelétricas, além do aumento 
de energia disponível com redução 
de demanda e a adição de novas 
usinas ao sistema elétrico brasileiro, 
como a hidrelétrica de Belo Monte. 

Desde que foi implementado 
o sistema de bandeiras tarifárias, 
em janeiro de 2015, até fevereiro 
de 2016, a bandeira se manteve 
vermelha (com a cobrança de R$ 
4,50 a cada 100 quilowatts-hora 
consumidos). Em março, passou 
para amarela (com a taxa de R$ 
1,50 a cada 100 kWh) e, em abril, 
a bandeira foi verde. O sistema é 
uma forma de recompor os gastos 
extras com a compra de energia de 
usinas termelétricas. A cor da ban-
deira que é impressa na conta de 
luz indica o custo da energia elé-
trica, em função das condições de 
geração de eletricidade.



• 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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Jumper Profissões e Idiomas chega a Jaguariaíva
ofertando capacitação para o mercado de trabalho

 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A unidade de Jaguariaíva terá como o carro-chefe 
o Formatec: Administração, Informática e Inglês

JAGUARIAÍVA

Uma das franquias que 
mais crescem no país, 
a “Jumper – Profissões 

e Idiomas” inaugurou nova 
unidade em Jaguariaíva no 
dia 20 de abril. Com mais de 
150 unidades espalhadas pelo 
Brasil, a Jumper oferece cursos 
profissionalizantes presenciais 
e a distância. O carro-chefe da 
empresa está no Formatec que 
abrange o aprendizado no In-
glês, Administrativo e Tecno-
lógico. A Jumper tem uma ex-
periência de mais de 13 anos 
no mercado e todos os seus 
cursos são certificados. “O 
nosso compromisso é com a 
excelência de qualidade. Que-
remos deixar as pessoas pron-
tas para o mercado de traba-
lho. O nosso aluno estará apto 
para qualquer área que esteja 
enquadrada no curso que ele 
concluiu” disse o consultor da 
empresa, Reginaldo Alex.

ORIGEM
O fundador do método de 

aprendizado da Jumper, Ever-
ton Sabú, explica que a em-
presa traz essa proposta prin-
cipalmente para o jovem de 13 
a 17 anos que não tem defini-
do o que quer para o futuro. 
“A Jumper faz uma formação 
completa do profissional, com 
os focos no inglês, administra-
ção e tecnologia. É uma capa-
citação que realmente prepara 
essa pessoa, independente da 
área que ele escolher para a 
vida dele, seja como médico 
ou advogado. Com certeza, ele 
terá toda a condição de exer-
cer muito bem a atividade es-
colhida, alcançando o sucesso 
profissional” salientou Sabú.

Ele conta que a ideia de criar 
a empresa surgiu a partir da sua 
própria experiência como ado-

lescente em busca do primeiro 
emprego. “Aos 13 anos de idade 
quando comecei a pensar em 
trabalhar, não sabia exatamen-
te o que queria para o futuro. 
Aí tive uma grande oportuni-
dade de ter uma pessoa que 
me mostrou o caminho e que, 
através de treinamento e da 
educação, conseguiria me fa-
zer chegar aonde eu desejava” 
confessou Everton.

 MERCADO 
O coordenador Reginaldo 

Alex explica que o mercado 
de trabalho da região não pos-
sui profissionais suficientes 
com o nível de conhecimento 
de informática e em sistemas 
avançados, nem com o inglês 
fluente. “Poder contar com 
esses jovens capacitados e 
com esse nível de qualificação, 
proporcionará o crescimen-
to e melhor desenvolvimento 
do mercado da região” argu-
mentou Reginaldo Alex, que 
aponta que essa preparação in-
fluenciará até mesmo no cres-
cimento do PIB do município.

A gerente da unidade 
da Jumper em Jaguariaíva, 
Olívia Campos, explica que 
além dos cursos presenciais 
do Formatec, outros 512 cur-
sos de capacitação a distância 
são disponibilizados. “É uma 

oportunidade que a pessoa 
tem de buscar melhorar o de-
sempenho dentro de sua em-
presa. São cursos dinâmicos  
que envolvem a capacitação 
das rotinas administrativas de 
uma empresa, incluindo o in-
glês e a informática” disse.

PROFISSIONAL 
A Orientadora Educacio-

nal, Tatiane Chagas, afirma 
que a concorrência exige cada 
vez mais qualificação. “Hoje é 
essencial estar cada vez mais 
capacitado para estar inserido 
no mercado de trabalho. Nos-
sa cidade conta com grandes 
empresas e a Jumper oferece 
ao seu aluno a diferenciação 
que será necessária no mo-
mento em que estiver buscan-
do seu espaço no mercado” 
falou a orientadora.

Olívia ainda destaca a 
parceria com o Projeto “Bra-
sil Emprego e Profissão”. “Isso 
permitirá ao nosso aluno 
uma vantagem nos custos do 
curso, tornando-o acessível a 
toda a população”. Ela lembra 
que maiores informações po-
dem ser obtidas no site www.
jumpercursos.com.br. “Con-
vidamos ainda todos para co-
nhecer a estrutura e verificar 
os cursos ofertados” comple-
mentou Olívia.

Aula de Campo Carverna Olhos d’água e Furnas
 ENGENHARIA FLORESTAL

JAGUARIAÍVA

Acadêmicos e profes-
sores do curso de En-
genharia Florestal da 

ULT/FAJAR, de Jaguariaíva, 
tiveram atividades de campo, 
visitando, no dia 15 de abril, 
a Caverna “Olhos d’água”, 
município de Castro e Furnas 
Gêmeas, localizadas no muni-
cípio de Ponta Grossa.

A região escolhida para a 
atividade é caracterizada pela 
riqueza em seu patrimônio 
natural e apresenta grande 
potencial científico e didático. 
Em uma atividade, que du-
rou o dia todo, os acadêmicos 
puderam conferir de perto a 
diversidade da vegetação, as-
pectos ecológicos, formações 
geológicas e muito mais, em 
uma grande atividade interdis-
ciplinar, que permitiu conhe-
cerem aspectos fundamentais 
para a aplicação de conceitos 

Acadêmicos e professores do curso de Engenharia 
Florestal participaram da atividade

A região escolhida pra o Dia de Campo 
caracteriza-se pela riqueza natural
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apresentados em sala de aula.

OLHOS D´ÁGUA
A “Caverna Olhos D’ água” 

está localizada no Distrito do 
Abapan, município de Castro. 
A Caverna tem aproximada-
mente 1,6 milhões de anos, 
com cerca de 1 km de exten-
são. Em seu interior, podemos 

observar espeleotemas de 
grande beleza, como estalac-
tites, estalagmites, cortinas, 
entre muitas outras. A caverna 
é percorrida por um córrego, 
por isso seu nome. A média 
dificuldade, aliada à escuridão, 
presença de animais caverní-
colas, faz com que a atividade 
ultrapasse apenas à ideia de 

conhecimento cientifico. Ela 
permite momentos de reflexão 
sobre a relação homem natu-
reza, permitindo assim, que se 
torne uma grande atividade de 
educação ambiental.

FURNAS
As furnas Gêmeas, no 

município de Ponta Grossa, 

logo após o vilarejo do Passo 
do Pupo, localizada na área 
da bacia hidrográfica dos rios 
Quebra-Pedra e Quebra-Per-
na, apresenta uma beleza sin-
gular. São duas grandes fur-
nas e, pela sua proximidade 
e semelhança, são chamadas 
de gêmeas. Com uma gran-
de importância ecológica, é 

possível conhecer espécies 
típicas de Campo, inclusive 
ameaçadas de extinção, e ain-
da observar variações de mi-
croclima e ação humana em 
toda a região.

“Os comentários dos alu-
nos, dizendo a cada momento 
ter sido a sua escolha correta 
pelo curso e seu amor pela na-
tureza, permitem afirmar que 
a atividade realmente cum-
priu seus objetivos, e deixará 
sempre a vontade de retornar 
para mais um pouco dessa 
aventura” – comentou a coor-
denadora do curso, Daniella.

A visita foi organizada 
pela coordenadora do curso, 
Daniella Cristina Magossi, 
professores Mara Eliza dos 
Santos e Marcos Marcos Vi-
nicius Martins Bassaco. Fo-
ram ainda acompanhados 
pelos professores Helio Fer-
nando de Oliveira Junior e 
Giuliano Morais.
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Jaguariaíva realizou 7ª Corrida Rústica
 DIA DO TRABALHADOR

JAGUARIAÍVA

Em celebração ao Dia do Tra-
balhador, neste domingo, 1º de 
Maio, a Prefeitura, através da 

Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte (SMECE), realizou 
diversas atividades artísticas e culturais. 
O destaque ficou por conta da já tradi-
cional Corrida Rústica do Trabalhador, 
que chegou a sua sétima edição.

Com a participação de aproxi-

madamente de 140 competidores de 
diversas cidades da região (Arapoti, 
Castro, Piraí do Sul, Ponta Grossa, 
Sengés e interior de São Paulo) a lar-
gada foi dada por volta das 09h em 
frente à Estação Cidadã Agente Dur-
valino de Azevedo. Após o término 
da corrida, os vencedores receberam 
a premiação em cerimônia que con-
tou com a presença do prefeito José 
Slobodá (Juca), de secretários muni-
cipais e vereadores.

A CONFIANÇA E O PROFISSIONALISMO 

QUE VOCÊ ESPERA PARA MANTER A SUA 

CASA OU EMPRESA SEMPRE 

LIMPAS E ORGANIZADAS.

UNIDADE FRANQUEADA | JAGUARIAÍVA - PR
Rua João Tracz, 162 - Quadra E Lote 10 - Sala 02
Jd. Matarazzo | 84.200-000 | Juaguariaíva - PR

43 3535.4050
jaguariaiva@mariabrasileira.com.br

LIMPADOR 
DE PISCINAS

ESPAÇO EXCLUSIVE
RENATO SANTOS*  | renato@espacoexclusive.com.br

É personal trainer e formado pelo Programa de Licenciatura em Educação Física 
pelas Faculdades Integradas de Itararé (FAFIT); Formado pelo Programa de Graduação 

em Bacharelado em Educação Física das Faculdades Integradas de Itararé (FAFIT);  
Especialista em Fisiologia e Prescrição do Exercício pela Universidade Gama Filho 

(UGF); Personal Trainer do Studio Espaço Exclusive Jaguariaíva, localizado na cidade de 
Jaguariaíva-PR - Acesse meu Currículo Lattes - http://lattes.cnpq.br/8931986622396639

Inverno, o melhor
momento para malhar

Malhar no inverno pode aumentar o gasto calórico em até 
30%.  Isto ocorre devido ao aumento da atividade meta-
bólica para manter a temperatura corporal, fazendo com 

que o corpo gaste mais calorias, mesmo em repouso. Em conjunto 
com um programa de exercícios, o resultado vem em dobro.

A melhor hora pra começar o Projeto de verão é agora.  Porém, 
é necessário tomar cuidado, pois nesta época o corpo fica mais sus-
cetível a lesões. Para evitar que isso ocorra, é crucial um bom alon-
gamento e maior tempo de aquecimento para preparar as articula-
ções, aumentar temperatura corporal e ativar a circulação.

Lembrando que todo exercício f ísico deve ser especificamente 
orientado, tendo variações de intensidade, volume e carga de trei-
namento de acordo com as especificidades biológicas de cada indi-
víduo, respeitando seus limites.

Quanto ao treinamento, o melhor exercício é aquele que te pro-
porciona bem-estar e você faz a vida inteira!

Dupla Eder & Leo faz grande 
show em Siqueira Campos

 MÚSICA SERTANEJA

SIQUEIRA CAMPOS

Sábado, dia 23 de abril, foi a vez 
da SEVEN, em Siqueira Cam-
pos/PR, receber o Show da 

dupla jaguariaivense Eder e Leo. 
Com a casa lotada e um repertó-
rio que o público cantou do início 
ao fim, a dupla fez um belíssimo 
show, dentro da programação de 
aniversário da badalada casa de 
shows siqueirense. “Cantar na SE-
VEN sempre fez parte dos nossos 
planos. Casa belíssima, que já re-
cebeu nomes consagrados como, 
Bruno e Marrone e Munhoz e Ma-
riano, e que agora nos recebe para 
sua festa de aniversário, realmente 
nos enche de orgulho”, disse Leo.

O WE LOVE SEVEN, que con-
tou com a dupla, faz parte da pro-
gramação de aniversário da casa, 
que neste próximo dia 07 de maio, 
comemora 2 anos, com um grande 
show da dupla Anthony e Gabriel. 
Já a dupla Eder e Leo  tem no pró-
ximo dia 07, mais um grande show 
na cidade de Buri/SP. Sucesso é o 
que desejamos a estes talentos de 
Jaguariaíva e da nossa região.

O SHOW NA ESTÂNCIA ALTO 
DA SERRA EM SÃO PAULO
Na noite do primeiro dia de abril, 

A dupla jaguariaivense vem fazendo sucesso
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mais de duas mil pessoas cantaram 
e dançaram ao som dos irmãos ja-
guaraivenses, que vêm conquistando 
multidões. Foi a festa de lançamento 
da Coletânea “Piseiro Prime” da Sony 
Music, a qual levou à Estância Alto da 
Serra, cantores, produtores, emisso-
ras 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 boni-
to” relatou Leo. “Estar na Estância, 
numa noite de sexta-feira, com casa 

lotada e as pessoas cantando com 
você, realmente emociona e lhe dá 
ainda mais responsabilidade”, disse 
Eder. Everton Neguinho, famoso 
promoter, 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 pessoas. A capacidade 
vocal, as composições e a energia 
são contagiantes e singulares. Com 
toda certeza são dois talentos que 
num futuro muito próximo vão ar-
rebentar pelo Brasil”.

legenda legenda legenda legenda legenda legenda legenda legenda
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ACIAJA - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva  Rua Waldemar Pereira Loyola, nº 47 - Centro - Jaguariaíva/PR - CEP: 84200-000

ACIAJA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL  INDUSTRIAL

E AGRÍCOLA DE JAGUARIAÍVA

aciaja.scpc1@gmail.com

(43) 3535-1531 | 3535-7726

www.aciaja.com

Segundo jantar italiano dançante da Aciaja

Na noite do dia 16 de abril, 
a Associação Comercial 
Industrial e Agrícola de Ja-
guariaíva realizou o seu SE-

GUNDO JANTAR ITALIANO DANÇAN-
TE e PRIMEIRO JAGUAR FASHION de 
Jaguariaíva. O evento foi realizado no 
Clube Appaloosa, o qual foi cuidado-
samente decorado e preparado para 
receber 400 convidados. O evento teve 
como objetivo a confraternização, pro-
porcionando aos empresários e muní-
cipes de Jaguariaíva e região, momen-
tos de descontração e lazer.

Os convidados do evento puderam 
desfrutar de um ambiente agradável, um 
cardápio inteiramente Italiano, e um bai-
le mais que animado com a banda Peni-
nha e Família. A grande novidade da noi-
te, foi o PRIMEIRO JAGUAR FASHION, 

onde foi realizado um des� le de moda 
com as coleções outono inverno das em-
presas: LM Modinhas; Modas Beira Rio, 
Jeans Villie; Óticas Nações; Lojas Leãozi-
nho; Lojas Ipiranga e Espalha Modas, a 
produção de cabelo e maquiagem � cou 
a encargo do Duquese Salão de beleza e 
as fotos da Foto Arte Estúdio. 

Os looks foram apresentados elegan-
temente pelas modelos: Cristine Maia; 
Vittoria Guerke; Fernanda Nascimento; 
Bruna Mattos, Elirian Rodrigues; Keila 
Peroto; Leticia Plocharski; Isabela Le-
gat; Raissa Laiz Cordeiro e Karin Fanha. 
A ACIAJA agradece a todos os associa-
dos e comunidade pela participação em 
mais um evento de sucesso da entidade 
e pela con� ança no trabalho da institui-
ção que atua ativamente em prol do fo-
mento de Jaguariaiva.

AGORA NA ACIAJA VOCÊ TEM
Planos odontológicos para empresários, 

colaboradores e familiares a partir de

R$ 20,10

Filho de Terezinha 
Mendes Legat e Ja-
cir Legat, nasceu na 
cidade de Jaguaria-

íva, em 22 de novembro de 1959. 
Iniciou seus estudos na Escola 
Municipal 26 de Outubro, cur-
sou o ensino médio no Colégio 
Rodrigues Alves e concluiu o 
Ensino superior na Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa 
em 1983, onde formou-se como 
Engenheiro Civil. Casou-se com 
Evelise Valengo Legat, onde 
desta união nasceram seus 03 
� lhos, Marcos José Legat Filho, 
Isabella Paola Legat e Murilo 
Eduardo Legat.

Em 1983 Marcos iniciou suas 
atividades pro� ssionais traba-
lhando como secretário de obras 
da Prefeitura Municipal de Jagua-

riaiva, em 1984 inaugurou a em-
presa ML Engenharia Civil LTDA, 
onde realizava projetos, execução 
de obras e fabricava pré molda-
dos de concreto, em 1988 foi elei-
to como vereador de Jaguariaiva 
onde atuou durante um manda-
to, em 1995 encerou as atividades 
da ML Engenharia, assumindo 
então a administração da empre-
sa Irmãos Valengo LTDA, onde 
atua até os dias de hoje. 

Marcos já atuou volunta-
riamente como Presidente do 
Capivari Clube de Campo du-
rante os anos de 1993 e 1994.  
Na ACIAJA sua trajetória já dura 
mais de 30 anos, Presidiu a en-
tidade durante os anos de 2002, 
2003, 2004,  2005, 2006,  2008, 
2009 e 2010, ocupa o cargo de 
Segundo Tesoureiro.

SAIBA MAIS SOBRE OS DIRETORES DA ACIAJA

Marcos José Legat 
– sócio da ACIAJA 
há mais de 30 anos, 
atualmente compõe a 
Diretoria da ACIAJA 
no cargo de segundo 
Tesoureiro

(43) 8832 9656 (whats)

Aciaja inova suas ações e  realiza também o 1º Jaguar Fashion de Jaguariaíva

Aciaja realiza assembleia de ajuizamento de mandado de 
segurança coletivo contra o decreto estadual 442/2015

A Assembleia 
Geral foi rea-
lizada no dia 
19 de abril na 

sede da ACIAJA, quando o 
Jurídico e vice-presidente 
da entidade explanou aos 
presentes sobre o decreto 
442 do Governo do Estado 
do Paraná que acrescentou 
o § 7º ao artigo 5º, do Regu-
lamento do ICMS do Estado 
do Paraná, aprovado pelo 
decreto nº 6080/2012, bem 
como o artigo 13-A do mes-
mo diploma legal. 

As alterações promo-
vidas pelo referido decreto 
determinam o recolhimen-
to antecipado do imposto, 
correspondente à diferença 
entre as alíquotas internas 
e interestaduais, relativas às 

operações com origem em 
outra unidade federada, 
sujeitando-as à alíquota de 
4% e não as submetendo ao 
regime do simples nacio-
nal.

Em função dessa alte-
ração, e em defesa de seus 
associados, a ACIAJA esta-
rá ajuizando nos próximos 
dias o mandato de segu-
rança coletivo, o qual, se for 

julgado favorável à ACIAJA, 
irá bene� ciar todas as em-
presas � liadas à entidade, 
as quais farão o recolhi-
mento do ICMS no forma-
to antigo.Ressaltamos que 
todos os associados serão 
bene� ciários deste litígio 
coletivo, bastando para 
tanto se habilitarem junto 
à Aciaja para participarem 
no processo judicial.
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E o grande dia do Fernando e Pricila, 

chegou, 30.04. Felicidades ao casal

Aniversariantes da FAJAR, do mês de abril, homenageados 

pelos colegas- José Carlos, Daniella, Eliana e Rosa. Parabéns!

Equipe da JUMPER Profissões e Idiomas, inaugurada em Jaguariaíva, no dia 20 de abril

Juliana 
e Uilian, 

uniram se em 
matrimônio 

no último 
dia 25, tudo 

registrado 
pela nossa 

equipe

Rafaela Betenheuser, registrando a chegada de 

mais um integrante de sua família, com nossa 

equipe, em um ensaio muito divertido

Davi, recebeu o 
sacramento do 
batismo neste dia 
24.04, registrado 
pela nossa equipe

Luciano, receba nosso abraço, pela 
passagem do seu aniversário

Mariana Luck, 
já está nos 
encantando em seu 
acompanhamento 
aqui na Foto e Arte

Rafaela Betenheuser, registrando a chegada de 

Eduardo Ludwig 
Aquino (Dudu) 

festejou seu 
aniversário no 
dia 28 de abril. 

Felicidades, Dudu

Ana Maria Sloboda, 
comemorando seus 

15 anos, receba todo o 
carinho da nossa equipe

Leopoldo Guedes, da dupla Eder 
e Leo, comemorou aniversário 
no dia 18 de abril. Parabéns!

A  Vitoria é uma fofa 
e está comemorando 
seus 10 anos, receba 
nosso abraço

Davi, comemorou seu 

primeiro aninho, com 

amigos e familiares. 

Parabéns!

FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CONSULTORIA & INVESTIMENTOS
VINÍCIUS A. B. OLIVEIRA*  | vinicius@vsmercantil.com

VS MERCANTIL Consultoria&Investimentos (42)3237-2046 /(42)9937-9979

A impagável dívida dos Estados
Não bastasse a crise fi nanceira que o país enfrenta oriunda de enorme falta 

de capacidade na condução das políticas monetária e fi scal ao longo dos 
últimos anos e que levou a economia a uma situação de retração muito dif ícil de 
resolver, volta agora um problema antigo: a dívida dos Estados.

Começou no dia 27 de abril o julgamento sobre a utilização, por parte dos 
Estados, dos juros simples para o pagamento da dívida. O governo federal ar-
gumenta que seriam deixados de arrecadar R$402 bilhões em receitas caso a 
medida seja aprovada. Segundo Nelson Barbosa, Ministro da Fazenda, já fo-
ram perdoados de Estados e Municípios o valor de R$72,4 bilhões devido a troca 
de índice de IGP-DI para o IPCA através da Lei Complementar nº148/2014. 
Ainda segundo o governo federal o grande défi cit nas contas dos Estados está 
atrelado mais ao aumento das despesas com pessoal do que com estrutura de 
pagamento da dívida.

Os estados que possuem maior problema de dívida com a União são Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, com endividamento 
elevado seguido dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, com 
endividamento considerado médio. 

Embora o Governo Federal esteja convencido de que os Estados estão envol-
tos nessa circunstância tão ruim por problemas próprios existe o outro lado da 
história.

Primeiramente a Lei Complementar nº148/2014 não foi cumprida pela 
União segundo relatam os governadores, portanto, continua-se aplicando o índi-
ce mais pesado. Em segundo lugar os contratos foram assinados em um momento 
de visível desespero – como uma pessoa f ísica faz quando contrata uma operação 
de crédito que pode ultrapassar os 430% ao ano – e que logicamente os levariam 
a um panorama ainda pior no futuro.

Enfi m, é um momento muito dif ícil para Estados e também para a União. 
Porém, como disseram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não ha-
verá vencedores e vencidos. Ambos os lados, principalmente o Governo Federal, 
deverão trabalhar como parceiros e argumentar sobre seu ponto de vista de forma 
equilibrada para que a principal prejudicada não seja novamente a sociedade 
brasileira, caso contrário a impagável dívida dos estados continuará vigente.

Museu Municipal inicia suas 
atividades expondo acessórios de beleza
O Museu Histórico Municipal 

“Conde Francisco Mataraz-
zo”, através da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esporte de 
Jaguariaíva (PR), abre entre os dias 
19 de abril e 28 de outubro a mos-
tra intitulada “Segredos da beleza: 
uma viagem no tempo através dos 
acessórios”. O objetivo é propor uma 
refl exão sobre as diversas memórias 
femininas e masculinas representan-
tes de uma diversidade cultural, em 
que a preocupação com a aparência 
sempre acompanhou a humanidade, 
desde os primeiros tempos.

Em exposição, peças como cai-
xas de pó de arroz, pente alisador e 
enrolador de cabelos, cigarreiras com 
espelhos, cartolas, barbeadores e fras-
cos de perfumes mostram o quão os 
acessórios fi zeram e fazem das mais 
variadas gerações.

A mostra é realizada em parceria 

com o Museu Campos Gerais da Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) e faz parte do cronograma de 
atividades da 14ª Semana Nacional 
de Museus, promovida pelo Instituto 
Brasileiro de Museus (IBRAM), que 
acontecerá entre os dias 16 e 22 de 
maio de 2016.

SERVIÇO
O Museu Histórico Municipal 

Conde Francisco Matarazzo está lo-
calizado a Rodovia PR 151 – km 213.

As visitas são gratuitas de terça 
a sexta das 09h30min às 12h00min 
e das 13h30min às 16h30min. Para 
atender ao público que tenha interesse 
em visitar a exposição com acompa-
nhamento de monitores, o Museu 
coloca-se à disposição para o agen-
damento por meio do telefone (43) 
3535-4226 ou pelo e-mail: cultura@
jaguariaiva.pr.gov.br

HISTÓRIA E CULTURA
RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES  | rafael.pomim@gmail.com

Campanha de vacinação segue até o dia 20
 CONTRA A GRIPE

BRASÍLIA

As Unidades Básicas de Saú-
de (UBS’s) de todo o país 
iniciaram a campanha de 

vacinação contra a gripe no últi-
mo sábado, 30. Denominado pelo 
Ministério da Saúde como Dia 
“D” contra a gripe, o sábado serviu 
como o pontapé para a campanha 
que seguirá até o próximo dia 20 de 
maio. A meta é vacinar pelo menos 
80% de um total de 49,8 milhões de 
pessoas dentro do público-alvo.

Devem receber a dose, crianças 
com idade entre 6 meses e 5 anos, 
gestantes, idosos, mulheres com até 
45 dias após o parto, pessoas com 
doenças crônicas e profi ssionais de 
saúde. Povos indígenas, pessoas pri-
vadas de liberdade e funcionários 
do sistema prisional também serão 

imunizados.
A previsão é de que, até o dia 6 

de maio, 100% das doses tenham 
sido entregues em todo o país. Se-
rão distribuídas, ao todo, 54 mi-
lhões de doses que protegem contra 

três subtipos do vírus da gripe – A 
(H1N1), A (H3N2) e infl uenza B. 
Em todo o país, 65 mil postos de 
vacinação vão funcionar durante a 
campanha com a participação de 
240 mil profi ssionais de saúde. 

A meta é vacinar pelo menos 50 milhões de 
pessoas dentro do público alvo da campanha
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Mais uma morte neste fim de semana
 ESTRADAS DA REGIÃO

SENGÉS

A insegurança em trafegar pe-
las rodovias PR-092 entre 
Arapoti e Jaguariaíva e PR-

151 entre Jaguariaíva e Sengés fi ca a 
cada dia mais evidente. É quase im-
possível passar uma semana sem que 
haja um acidente grave nas estradas 
da região. Na madrugada deste sába-
do, 30, dois acidentes deixaram um 
morto e dois gravemente feridos.

O primeiro aconteceu na PR-
151 em Sengés, por volta da 01h, 
quando um homem embriagado, 
conforme teste de bafômetro rea-
lizado pela Polícia Rodoviária Es-
tadual (PRE), perdeu o controle do 
fusca, com placas de Jaguariaíva, 
por ele dirigido e acabou baten-

do em um barranco nas margens 
da estrada. Com a forte colisão, o 
passageiro do veículo não resistiu e 
morreu no local. Seu corpo foi con-
duzido ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Ponta Grossa. O motoris-
ta embriagado sofreu apenas esco-
riações leves e foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia.

O outro acidente aconteceu na 
PR-092 entre Arapoti e Jaguariaíva, 
por volta 04h15min, quando duas 
jovens de Jaguariaíva, que ocupa-
vam uma Saveiro, se acidentaram 
após a motorista perder o controle 
na denominada curva da AABB. O 
veículo capotou e deixou as duas jo-
vens gravemente feridas. Elas foram 
encaminhadas ao Hospital Munici-
pal 18 de Dezembro. 

Motorista estava embriagado segundo 
a PRE e causou a morte do passageiro
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operações e 115 
pessoas detidas

 EM DUAS SEMANAS

CURITIBA 

Em duas semanas, a Polícia Civil 
do Paraná defl agrou 17 opera-

ções policiais que resultaram em 
115 pessoas presas e ajudaram a 
combater e coibir diversos crimes 
no Paraná. Os alvos das ações poli-
ciais foram diversos: de estelionato 
a roubo de máquinas pesadas, de 
golpes milionários a venda de in-
gressos do UFC. 

O trabalho das polícias do Es-
tado neste período também im-
pactou o tráfi co de drogas. Nessas 
duas semanas foram apreendidas 
2,6 toneladas de drogas, além de 
224 comprimidos de ecstasy. Os 
ofi cias da Polícia Militar tiraram 
de circulação quase duas toneladas 
de maconha (1.822 quilos). Ações 
da Polícia Civil, tendo a Divisão de 
Narcóticos (Denarc) comandado 
algumas delas, apreenderam pelo 
menos outros 800 quilos de ma-
conha e, pelo menos, 18 quilos de 
crack e três de cocaína. Uma das 
primeiras ações feitas nestas duas 
semanas foi conduzida pelo Nú-
cleo de Proteção à Criança e ao 
Adolescente Vítimas de Crimes 
(Nucria), que levou a prisão de um 
suspeito de pedofi lia, em Curitiba. 
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“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 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 0000283-37.2016.8.16.0100 
em que � gura como autor VALOR FLORESTAL GESTÃO DE ATIVOS FLO-
RESTAIS 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: FLO-
RESTAL VALE DO CORISCO LTDA, JOÃO MARIA PRESTES JURASKI e sua 
esposa se casado for, ANTONIO MIRANDA DE MELO e sua esposa se casado 
for, FRANCISCO DE ASSIS FURQUIM DE MIRANDA e sua esposa se casado 
for, JONAS FERREIRA DE BARROS, 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 usuca-
piendo constante de: “Uma área de terra rural localizada no Bairro Bom Sucesso, 
Distrito de Eduardo Xavier da Silva, com a área total de 03 (três) alqueires e ¼ 
(uma quarta), sem benfeitorias, e que após ser submetido a medição especializa-
da e georeferenciada constatou-se a área de 7,0198 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 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 dezesseis dias do mês de fevereiro 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 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.., 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 3793-92.2015.8.16.0100 
em que são requerentes MARCELO TARCÍSIO GATAZ SGUÁRIO e sua mulher 
SIMONE DE MELO SGUÁRIO, FRANCISCO CARLOS GANZER e sua mulher 
JANICE APARECIDA WOITCHY GANZER e para que chegue ao conhecimen-
to 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: IGUAÇU PAPEL E CELULOSE S/A, IMARIBO 
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RENATO LIMA DE SOUZA e MUNICPIO 
DE JAGUARIAÍVA, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, bem 
como dos con� nantes e confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores e suas res-
pectivas 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 com 12,17 alqueires, ou 29,4551 hectares dentro da área maior 
com 53,00 alqueires e 15 centésimos de alqueire e mais 3.035,00 m2, no lugar 
denominado “Paulistas” ou “Cocos”, que esta dentro de uma parte de terras com a 
área de 285 (duzentos e oitenta e cinco) alqueires e 15 (quinze) litros, situados no 
imóvel denominado Paulistas ou Cocos, no Distrito de Eduardo Xavier da Silva, 
da Comarca de Jaguariaíva, e que após ser submetido a medição especializada 
georreferenciada constatou-se a quantia de 11,82 alqueires ou 28,6136 hectares”; 
� 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA

CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
ROSANE APARECIDA DE BARROS - TITULAR
ADRIANE XAVIER DA SILVA - JURAMENTADA

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

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 FELIPE 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 de-
terminado, a verba honorária será reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento, deverá 
o o� cial 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 o� cial de justiça observar a indicação. Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, 
o o� cial deverá certi� car detalhadamente as diligências realizadas. Não optando o devedor pelo 
pagamento, 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 embar-
gar 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 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 
qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosse-
guimento 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 expedi-
do o presente edital que será publicado e a� xado 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, resolu-
ção do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identi� ca-
dor: PJ6PV YBAG9 ZGF4Z L558B 
PROJUDI - Processo: 0003209-32.2011.8.16.0046 - Ref. mov. 31.1 - Assinado digitalmente por 
Dawber Gontijo Santos:17629, 25/02/2016: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: edital
=======================================================

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO (com prazo de 30 dias) ANTONIO MEDEIROS DA 
COSTA
AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 0000493-95.2012.8.16.0046.
REQUERENTE:- ELIZANDRA RIZZI E CIA LTDA. REQUERIDOS:- ANTONIO MEDEI-
ROS 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 honorários do advo-
gado 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 me-
tade. Não efetuado o pagamento, deverá o o� cial 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 o� cial de justiça observar a indicação. Se nãolocalizar 
o executado para intimá-lo da penhora, o o� cial deverá certi� car detalhadamente as diligências 
realizadas. Não optando o devedor pelo pagamento, 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 exe-
cutado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo manda-
do citatório, salvo tratando-se de cônjuges. Reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovan-
do o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 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 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 a� xado 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, resolu-
ção do Projudi, do TJPR/OE. Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identi� ca-
dor: PJY3G MTBRZ HCPTX W6XBK
PROJUDI - Processo: 0000493-95.2012.8.16.0046 - Ref. mov. 51.1 - Assinado digitalmente 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

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”

  

 
 

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:

  

 
 

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

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..

ALUGA CASA na Vila Nova, em Jaguariaíva, 
com 07 peças. Setembrina,celular (43) 9911-0397

UM ALQUEIRE no Bairro Gentio, município de 
Jaguariaíva. Aceita casa na cidade. Contato pelo 
telefone (43) 9621-  22.

TERRENO de 8 ALQUEIRESna zona urbana de 
Jaguariaíva. José Luiz,fone (43) 9673-3052

VENDE 5 ALQUEIRES no Bairro dos Alves, 
município de Sengés. Fone (42) 9869-6607.

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

LANÇAMENTO – Ed COSTA ESMERALDA 
Vila Estrela, Ponta Grossa, Rua Vidal Negreiros, 
Apos 2 ou 3 dormit., sala, coz., área de serv.,ga-
ragem. (42)3025-2008.

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, Jard 
Carvalho, P Grossa, 2 ou 3 quartos (1 suíte) até 
2 vagas garagem, churrasq., varanda gourmet, 
excelente localização.(42) 9972-5387.

DIVERSOS
VENDE MÁQUINA SINGER OVERLOCK por 
R$ 600,00. Setembrina, celular (43) 9911-0397

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 Jaguariaíva (Rua da 
Cidadania ou Jaguar Center).

PROGRAMA CULTURAL ao vivo. Rádio 
Lago Azul – Webrádio stereo digital. Alcance 
mundial, em Jaguariaíva: www.webradiolagoazul.
com.br. Aos sábados, das 9h30min às 11 horas.

ARTESANATO E CULTURA – Em Jag-
uariaíva, o espaço cultural na Rua da Cidadania 
(Jaguar Center), bem no centro da cidade, a 
Associação de Artesãos JAGUAR ART. Fica na 
Sala 08. Na Sala 06, obras do escultor Denis 
Paraná. Na sala 05, o projeto Gente Valente. Há 
ainda oferta de cursos de artesanato e pintura.

CACAU SHOW DE JAGUARIAÍVA O 

MELHOR PRESENTE PARA O DIA DAS MÃES! 
-  Av. Conde Francisco Matarazzo, 118, centro. 
Telefone 3535-4525. Uma delícia para a sua 
mamãe.  O melhor chocolate, Carinho em cada 
pedacinho. Visite a nossa loja.

SERVIÇOS
AUTOESCOLA LUDWIG no Jardim 
Matarazzo tem o melhor preço e excelentes instru-
tores. Carteiras A, B, C e D - Fone (43) 3535-1086. 

MASSAGEM – Dores na coluna, torcicolo, 
drenagem linfática, manicure, pedicure. Neiva da 
Silva Negrão, em Jaguariaíva.Telefone (43) 9867-
9390.

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

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

VENDE-SE  ESCORT Hobby 1.0 ano 95, 
Gasolina, R$ 5.600,00 à vista ou zero entrada 
+36x R$ 256 ou 48x R$ 197 **SÓ PARA APO-
SENTADO NO CONSIGNADO ** Telefone (43) 
9875-2722. Facebook: Gilberto Alves Cambuim

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

GOL BOLA 1997, vermelho, R$ 8.000,00. 
Troca por carro maior valor, preferência Classic. 
Celso, fone 43 9698-9308.

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.

HONDA CIVIC 2014
Estado de novo, completo, au–tomático, prata, 
único dono. Valor da tabela Fipe. Fone 
(43) 9111-1121. 

PRECISA de diarista, motorista, cozinheira, 
jardineiro, cuidador, babá, profi ssionais de con-
fi ança? Agora em Jaguariaíva tem a MARIA 
BRASILEIRA. Ligue para (43) 3535-4050.

ALINHAMENTO e SUSPENSÃO, balancea-
mento, 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.

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

VEÍCULOS

VENDE  F-1000, ano 81, motor MWN, turbi-
nada, 4 marchas, carroceria de madeira. R$ 20 mil. 
Aceita CG 150 no negócio. Fone (43) 9914-9235.

MOTO CG 125, preta, ano 2008, telefone 
(43) 9651-5713. 

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.
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PAPO FEMININO
ALESSANDRA HEUER  | alessandra.heuer@hotmail.com

Mães em diferentes exemplos de amor
Dia da Mães chegando e vemos relatos emocionados e belas homenagens sobre a maternidade. 

Aqui vamos na mesma onda, explorando três grandes experiências. Três mães que vivem 
diferentes momentos com seus filhos e que fazem dessa missão  a coisa mais linda do mundo!

Obras da Creche 
serão retomadas 
nesta semana

 EDUCAÇÃO INFANTIL

SENGÉS

Após o impasse, com a parali-
sação das obras de construção 
do novo Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI) na Vila São 
Pedro, as obras devem ser retomadas, 
segundo a prefeitura, nesta segunda-
-feira, 02 de maio. A definição ocor-
reu após reunião entre a prefeita Eliet-
ti Jorge e representantes da empresa 
Casa Alta, responsável pela obra.

Ficou acertado que a vigilância, 
por 24 horas do canteiro de obras, 
terá a responsabilidade dividida entre 
o município e a empresa. A creche foi 
conquistado pela atual administra-
ção através do PAC2 do governo fe-
deral a prefeitura. Estes recursos são 
oriundos do FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação) e 
o contrato assinado entre a Prefeitura 
de Sengés e o governo federal é com a 
empresa curitibana Casa Alta Cons-
truções Ltda.

A obra deveria estar concluída 
até junho do ano passado, mas atra-
sou devido a impasse nas medições 

necessárias para o repasse da verba 
por parte da prefeitura. “Esperamos 
ter resolvido este problema para 
podermos entregar esta creche tão 
importante para a nossa população” 
falou a prefeita.

 O CMEI terá uma área construí-
da de 1.118,48 m², sendo um bloco de 
administração (sala da direção, sala de 
reunião, almoxarifado, hall de entra-
da, secretaria e sanitários), um bloco 
de serviços (área de serviços, cozinha, 
vestiário, lavanderia e sanitários), um 
bloco com quatro salas para creche e 
um bloco com quatro salas para o pré-
-escolar, além de sala multiuso, infor-
mática, pátio e refeitório.

Participaram da reunião, além da 
prefeita, o engenheiro Antônio Ro-
berto Pinto Ferraz, a Secretária Muni-
cipal de Educação, Rosilena Barbosa, 
a Procuradora do Município, Paula 
Fernanda de Mello, Rosane da Silva 
Ferraz, Wanderlea Fernandes de Mi-
randa Ribeiro, Celso Fernando Wolf 
Barbosa, engenheiros da Casa Alta, 
Luis Afonso Maciel Gugelmin e Ser-
gio Coelho Nunes.

MÃE QUE TRABALHA FORA
“Maternidade é o dom de dar continuidade à vida!”

Siomara de Oliveira Santos, mamãe da Julia, é uma mãe muito 
dinâmica, que trabalha e que aproveita as oportunidades para 
fortalecer a relação. O trabalho, como exige horários rígidos, a 
impede de estar sempre disponível, mas os momentos em que 
estão juntas é muito bem aproveitado.
“Quando a Julia nasceu eu já trabalhava fora e não 
conseguia me ver longe das atividades profissionais. A 
maternidade me fez organizar a vida para a dupla jornada, 
o que vale muito a pena, pois considero que para ser uma 
boa mãe, além de dar amor, carinho, atenção, preciso 
contribuir para o crescimento pessoal da minha filha. Para 
isso é necessário que eu esteja bem comigo mesma, e o meu 
trabalho me fornece este equilíbrio e suporte.”

MÃE QUE GEROU NO CORAÇÃO
“A adoção da Ana trouxe luz para a minha vida”

Mariuza do Carmo M. Figueiredo, mãe da Ana Letícia, 
é mãe que gerou no coração. Após um triste momento de 
perda, ganhou um grande presente. Ao adotar a Ana, as duas 
ganharam uma nova vida, cheia de alegria e esperança. Cerca 
de um ano após a adoção, Mariuza engravidou e hoje se sente 
muito abençoada com as duas filhas.
“Quando elas eram pequenas eu sempre contava uma história 
de uma mulher que engravidou mas não teve condições de criar 
sua filha, e uma outra mãe de amor a adotou. Elas cresceram 
um pouco e contei que aquela era a nossa história. Uma linda 
história. O amor sempre foi o que guiou meu coração como mãe.”  

MÃE QUE SE DEDICA
“O tempo que eu tenho com meu filho é o mais importante”

Janaina Menon Vidal, mãe do pequeno Juan Carlos é pura 
dedicação. Por trabalhar com seu artesanato em casa, ela pode 
acompanhar todas as atividades do filho e pode estar por perto 
para ensinar e testemunhar cada descoberta.
“A escola que ele participa no período da tarde ajuda muito no 
desenvolvimento, mas os momentos que eu tenho com ele são 
muito importantes para nós dois. Ele é um pedacinho de mim, 
quero estar sempre por perto, porque ser mãe é a melhor coisa 
na vida de uma mulher.” 

Representantes da empresa Casa Alta debateram com 
a prefeitura a retomada das obras para esta semana
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25 mil professores 
participaram de ato

 '29 DE ABRIL'

CURITIBA

Um ano após o episódio que 
entrou na história como o 
‘Massacre de 29 de abril’, 

mais de 25 mil pessoas, entre edu-
cadores, servidores estaduais, es-
tudantes, pais, integrantes dos 
movimentos sociais e sindicais, par-
ticiparam de um protesto pacífico 
na manhã de sexta-feira, 29, como 
forma de lembrar os tristes episó-
dios vividos no ano passado em 
frente a Assembleia Legislativa do 
Paraná, no Centro Cívico.

A manifestação foi coordenada 
pela APP-Sindicato. Os professores 
saíram da Praça Santos Andrade e 
percorreram as principais ruas do 
centro de Curitiba. A maioria das 
escolas estaduais do Paraná não tive-
ram aulas nesta sexta-feira, 29, pois 
os alunos foram orientados pelos 
educadores em relação ao protesto e 
foram inclusive convidados a partici-
par. O Governo do Estado informou 
que o dia faltado será descontado da 
folha de pagamento dos professores.  
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Se eu fosse você, perderia 5 minutos da 
sua vida lendo este texto. Os compro-
missos são muitos e a vida não para, 

ainda assim lhe recomendo: leia esse texto e, 
se possível, procure abrir a sua mente para 
uma fábula que você aprendeu, ainda crian-
ça, mas que nunca fora contada assim.

Há alguns milênios, Esopo, um sábio 
contador de estórias trouxe ao mundo a 
narrativa duma Cigarra levada, sem com-
promisso com nada, que passava seus verões 
a tocar e a curtir a sua vida, despreocupada. 
Doutro lado, a Formiga, trabalheira que só, 
numa batalha de dar dó, passava seus verões 
a economizar e a ser ponderada na vida, sem-
pre preparada.

Esopo e depois o grande poeta portu-
guês Bocage, nos ensinam que quando o 
inverno (ou a crise) chega, as formigas estão 
confortáveis em suas casinhas, tendo abrigo 
e comida e, quando a cigarra bate à por-
ta, elas respondem: “Cantavas, pois agora 
dança!” E a lição de moral que nossos pais 
quiseram nos ensinar é que devemos nos 
preparar enquanto estamos no verão, pois 
o duro inverno sempre chega.

E não é que chegou mesmo?
E, sinceramente, deixando todo o precon-

ceito de lado, nós somos cigarras ou formigas?
A última grande crise que vemos tinha 

ficado nos anos 90, metade dos meus leitores 
eram crianças na época e sequer imaginam o 
que é ir no mercado e só poder uma lata de óleo 
por família, isso quando produtos essenciais 
simplesmente desapareciam das prateleiras. 
Nós devíamos ter aprendido com aquela ma-
zela, mas o Plano Real foi tão bom, tão tranqui-
lo, tão favorável, que virou até funk e sucesso das 
cigarras ostentadoras por toda parte! 

Financiamos carros, casas, viagens… 
compramos tantas coisas que nem eram tão 
importantes assim, todavia, como boas cigar-
ras, ainda nos enfiamos nos nefastos cartões 
de crédito, empréstimos bancários e principal-
mente: nos irresistíveis Consignados. Que ma-
ravilha! Nossa viola tocava alto, até que, de 
uma hora para outra esfriou. Mudaram as 
estações! E como cantava Cassia Eller, a linda 

poesia de Renato Russo: “Se lembra quando 
a gente, chegou um dia a acreditar, que tudo 
era pra sempre, sem saber que o pra sempre, 
sempre acaba!”

Entretanto, no Brasil, problema pouco é 
bobagem: as formigas também estão na mes-
ma situação, no mais triste dos invernos. 

As formigas que se planejaram, poupa-
ram e guardaram suas economias, porém, 
primeiro viram o Imposto de Renda lhe ata-
car visceralmente. Depois os seus negócios 
foram quebrando, um a um. Calotes e mais 
calotes. Dívidas de amigos, muitas vezes. 
Um grão de arroz aqui, outro de milho ali. 
E os impostos, taxas, tarifas, aumentos de 
água, luz, combustíveis, etc. e as formigas 
agora podem não ter dívidas, mas sabem 
que não mereciam ter apenas para comer 
e olhe lá, durante essa crise.

Temos outra frase atribuída a Eso-
po: “pra que tamanho orgulho, se o fim é a 
morte?” Essa frase, nos é dita pelo Governo 
Brasileiro, da seguinte forma: “pra que tan-
to trabalho, se eu vou quebrar a economia?” 
O mito construído a séculos, cai por terra e, 
não adianta chorar, estamos vivendo um dos 
piores invernos que se tem notícia e, não se 
alegre porque a Inflação não chegará a 6%, 
porque ninguém está comprando ou ven-
dendo em demasia, estamos todos vivendo 
do essencial e, fugindo de tudo quanto é su-
pérfluo. Orgulho hoje é ter arroz, feijão, car-
ne, massa, salada e refrigerante à mesa ou 
uma cervejinha para os apreciadores. Não 
temos nada além disso!

Ostentação? Isso é coisa pra uma minoria 
desinformada. A realidade seja chama crise!

Por isso nós, cigarras e formigas, preci-
samos nos unir em prol de construirmos um 
lugar melhor, através do nosso voto conscien-
te, para mudar a forma que a nossa floresta 
é gerida, visando condições de trabalho, seja 
pras mãos fortes das formigas ou hábeis 
das cigarras, porque somente assim o ter-
mo “para todos”, deixará de ser apenas um 
slogan eleitoreiro. O que eu mais gosto des-
ta fábula é sua variação, em que a Cigarra 
aprende sua lição. Eu 
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3º Desafio de Rua contou 
com grande participação

 ATLETAS DE TODA A REGIÃO

ARAPOTI

A Capal Cooperativa Agroin-
dustrial, com o apoio da 
Prefeitura Municipal, rea-

lizou na manhã deste domingo, 1º 
de maio, dia do trabalhador, o seu 
3º Desafio de Rua. O evento es-
portivo contou a participação de 
aproximadamente 360 inscritos de 
municípios de toda a região e inclu-
sive do Estado de São Paulo. Foram 
disputadas corridas de 5 e 10 km, 
além de pedalada (10KM) e cami-
nhada de 3 km.

Desde às sete da manhã o públi-
co já começou a chegar na Rua Sala-
dino de Castro para se preparar para 
o início do desafio. Antes da largada, 
os participantes participaram de um 
aquecimento e alongamento. Os 
competidores saíram pontualmente 
às 08h57min. O primeiro a comple-
tar o percurso de 5 Km chegou com 
o tempo de 16min23segundos. Já o 
primeiro lugar no percurso de 10 
Km, completou a prova em 32min-
22segundos.

Os diretores da cooperativa fi-
caram satisfeitos com o resultado 
e a grande participação do público. 
“Estamos felizes e percebendo que 
as pessoas estão cada vez mais con-
tando com o evento que aos pou-

Participaram desta edição do Desafio aproximadamente 360 pessoas
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cos está se tornando uma tradição, 
principalmente entre o público de 
fora do município. Queremos con-
tinuar todo ano podendo criar na 
população esse costume pela corri-
da, até como forma de promover a 
saúde e o bem-estar” comentou o 
presidente da Capal, Erick Bosch.

O superintendente da coope-
rativa, Adílson Fuga, afirmou que 
o objetivo da Capal é provocar nas 
pessoas a vontade de praticar um 
esporte. “Queremos que as pessoas 
busquem uma vida saudável atra-

vés da prática esportiva e este even-
to tem esta finalidade, além de per-
mitir que pessoas de fora venham 
conhecer a nossa cidade criando 
uma tradição ano a ano com uma 
adesão cada vez maior” falou Fuga. 

Quem também prestigiou a 
corrida foi o Superintendente da 
cooperativa de crédito Sicredi Ca-
pal, Neuri Saggin. “A Capal está 
de parabéns pela iniciativa, incen-
tivando a atividade física e movi-
mentando toda a comunidade de 
Arapoti e região” disse.


