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Prefeitos cobram do novo presidente 
agenda emergencial aos Municípios

MARCHA A BRASÍLIA

Durante esta última semana, 130 prefeitos do Estado do Paraná participaram da tradicional marcha a Brasília. Gestores, entre eles o prefeito de Arapoti, 
Braz Rizzi, e a prefeita de Sengés, Elietti Jorge, exigiram uma agenda urgente com o presidente interino, Michel Temer. Municípios estão preocupados 

com a crise financeira. Muitos deles até já admitem não terem condições de arcar com despesas como o 13º salário do funcionalismo público.

[EDITORIAL NA PÁG. 2]
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EDITORIAL

A Saúde e o SUS no novo governo

E mbora o brasileiro pague muitos 
impostos (quase 800 bilhões até o 
final de maio) neste ano,  na hora 

em que mais precisa, o governo não lhe dá 
o atendimento de que necessita e que tem 
direito. É uma vergonha. Isso vai mudar? 

O novo Ministro da Saúde é paranaense. 
Ricardo Barros nasceu em Maringá, é enge-
nheiro civil, foi prefeito, deputado federal cin-
co vezes, secretário de Indústria e Comércio 
do Paraná e agora, Ministro da Saúde.

Embora muitas pessoas ainda não te-
nham assimilado que o governo mudou e 
que os problemas deixados pelo governo Dil-
ma e o PT começaram a ser enfrentados pela 
nova equipe do Presidente Temer, temos que 
admitir que precisamos acreditar e torcer 
para que o Brasil mude para melhor quali-
dade de vida para todos.

Mesmo que o presidente interino tenha 
algum ponto negativo ou tenha alguma de-
núncia, as investigações devem ser feitas com 
rigor pelas instituições competentes. O novo 
governo, enquanto no mandato, se for com-
petente, poderá mudar nossa realidade. 

O caos em que se vive na Saúde, no Bra-
sil inteiro, nos hospitais e pontos de atendi-
mento do SUS, é uma vergonha para um 
país que coleta impostos, como se juntasse 
dinheiro a rodo no terreiro. Até o final deste 
mês, o governo, segundo o impostômetro, terá 
arrecadado cerca de 800 bilhões de reais, o 
que daria para comprar quase 3 milhões de 
postos de saúde.

Claro que não são só de postos de saúde 
que o Brasil precisa. Precisamos de médicos, 
especialidades, profissionais diversos da saú-
de e atendimento pronto e competente, no 

momento em que a pessoa mais precisa de 
apoio. Quando a gente está doente, sofrendo é 
que precisa do atendimento eficiente, rápido, 
para aliviar a dor e os incômodos da doença.

Atendimento de qualidade é um dever 
do estado e direito universal do cidadão, 
independente de sua condição financeira e/
ou social. Vale registrar que, de acordo com 
estudos já divulgados, só 25% da população 
tem plano de saúde ou pode pagar por aten-
dimento na saúde. E não deveria ser assim. 
O Governo tem o dever de arcar com 100% 
da saúde da população.

O que se vê são filas enormes de pesso-
as tentando conseguir uma consulta, um 
exame, um atendimento ou uma atenção 
no momento em que está sofrendo, com 
dor, com febre, sentindo-se humilhado e 
abandonado.

Isso vai mudar, senhor Ministro? O SUS 
vai passar a atender mais dignamente o bra-
sileiro? 

Isso vai mudar, presidente Michel Te-
mer?

Os brasileiros pedem, esperam e exigem 
que os hospitais e postos de saúde sejam lo-
cais onde recebam atenção, carinho e alívio 
no seu sofrimento. 

Os corruptos devem ser punidos severa-
mente, pois enquanto vivem no luxo e com 
conforto, milhões de brasileiros sofrem nas 
filas, nas macas, nas ruas, nos hospitais su-
perlotados e têm atendimento desumano, 
muitas vezes.

Fora corrupção, fora mentiras e falsas 
promessas. 

Ministro Ricardo Barros, os paranaenses 
querem se orgulhar de você!
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Um dos maiores sofrimentos do povo brasileiro é sentido na hora de ser atendido nos hospitais do SUS. Isso vai mudar?

Em reunião na Casa Civil, 
prefeito debateu demandas

 BUSCA DE RECURSOS

JAGUARIAÍVA

O prefeito, Jose Sloboda 
(Juca), esteve nesta última 
semana no Palácio Iguaçu, 

em Curitiba, para tratar de diversos 
assuntos ligados aos investimentos 
no município. Entre os resultados 
da viagem estão a autorizações da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano do Paraná (SEDU) para li-
citação de pavimentação e recape 
de ruas. Com o chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni, houve reunião para 
tratar do impacto do aumento do 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) para os 
produtores de madeira do estado e 
discussão de projeto ligado à expan-
são da industrialização local. 

Com previsão para início ainda 
no primeiro semestre, foi liberada 
junto ao Paranacidade nova licitação 
que contempla com calçamento com 
pedra irregular da Rua Carlos Kro-
piwiec, mais as ruas Josina de Jesus 
Paula, Bahia, Ladislau Chary. A área 
pavimentada será de 4.569,10 m² e o 
investimento será de R$ 568 mil.

Também nos próximos dias 
será feita a licitação para recape as-
fáltico em CBUQ das ruas Dr. Ca-
semiro, Dr. Toledo, Gaudêncio Ma-
chado, Sete de Setembro, Azaléias, 
Orquídeas, José Adacheski e Vergí-
lio Caxambu. O total de área a ser 
recapeada é de 16.150,93 m² e o in-
vestimento será de R$ 742,5 mil. Se-

Juca se reuniu com Secretário Rossoni 
e os deputados Plauto e Pedro Lupion
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gundo Sloboda, ambas obras terão 
contrapartida do município e o res-
tante dos recursos será um repasse 
da SEDU a fundo perdido.

IMPOSTOS
Visando aquecer o setor de base 

na economia de Jaguariaíva e região, 
o prefeito também discutiu com 
Rossoni a situação do setor ma-
deireiro, que sofre com o aumento 
da carga tributária. Junto com ele 
estiveram representantes da ASSI-
MAJA (Associação das Indústrias 
Madeireiras de Jaguariaíva) e Aciaja 
(Associação Comercial e Industrial 
de Jaguariaíva), o secretário munici-
pal de Indústria, Comércio e Turis-
mo (Smict), Pedro Leocádio Delga-
do, e os deputados Pedro Lupion e 

Plauto Miró Guimarães.
Na ocasião foi formalizado jun-

to ao Governo do Estado pedido 
para reintegração dos benefícios 
fiscais de ICMS ao ramo do comér-
cio de madeira, melhorando a saúde 
financeira dessas indústrias. Entre 
os argumentos apresentados está o 
fato de outros estados, como o de 
Santa Catarina, contar atualmente 
com redução de alíquotas de ICMS 
no segmento, tendo vantagem 
competitiva sobre as indústrias ma-
deireiras paranaenses no mercado. 
Projeto de instalação de nova indús-
tria em Jaguariaíva, com incentivo 
do Programa Paraná Competitivo, 
também foi debatido na Casa Civil.

Assessoria da 
Prefeitura de Jaguariaíva

No primeiro trimestre, o Paraná 
gerou R$ 15,2 bilhões para os 
cofres do governo federal
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Paraná aumenta arrecadação 
federal, mas retorno encolhe

 PARA O ESTADO

CURITIBA

O Paraná aumentou sua con-
tribuição na arrecadação de 
tributos federais, mas isso 

não tem tido reflexo em aumento de 
repasses do governo federal para o 
Estado. Ao contrário, as transferên-
cias totais da União vêm caindo. No 
primeiro trimestre de 2016, o Para-
ná gerou R$ 15,2 bilhões para os co-
fres do governo federal, 3,38% mais 
do que no mesmo período do ano 
passado. Mas recebeu R$ 1,2 bilhão 
no total de repasses federais, 1% me-
nos na mesma base de comparação.

O levantamento foi feito pelo 
Instituto Paranaense de Desenvol-
vimento Econômico Social (Ipar-
des), com base nos dados da Receita 
Federal e do portal transparência do 
governo federal. O crescimento da 
arrecadação se deve ao desempe-
nho da economia do Estado, bene-
ficiada, em grande parte, pelo ajuste 
fiscal feito pelo governo estadual.

“Somos permanentemente dis-
criminados pelo governo federal, 
em grande prejuízo dos cidadãos 
paranaenses. Se esta relação fosse 
mais justa, o Paraná teria recebido 
da União algumas centenas de mi-
lhões de reais adicionais neste ano, 
dinheiro que estaria sendo aplicado 
em políticas sociais e em obras de 
infraestrutura”, afirmou Richa.

Há vários anos o governador tem 
defendido um relacionamento federa-
tivo mais equilibrado entre o Estado 
e a União, no qual os impostos fede-
rais recolhidos pelos trabalhadores e 

as empresas paranaenses sejam mais 
justamente recompensados com re-
passes e transferências de Brasília.

CONTRIBUIÇÃO
O Paraná ocupa a sexta posição 

entre os Estados que mais geraram 
arrecadação de tributos federais no 
primeiro trimestre deste ano, com 
uma participação de 4,95% dos R$ 
307,3 bilhões arrecadados no País. 
Mas é o décimo em repasses totais 
da União, com 3,77% do total de R$ 
32,89 bilhões transferidos pela União 
aos Estados (sem contar os municí-
pios) no trimestre. No ranking das 
transferências da União, o Paraná 
ficou atrás de São Paulo, que ficou 
com 9,03% do total; Bahia (8,01%), 
Rio de Janeiro (5,95%), Distrito Fe-
deral (5,86%), Minas Gerais (5,81%) 
Pernambuco (5,66%), Ceará (5,39%), 
Maranhão (5,03%) e Pará (4,95%).



Câmara aprova Orçamento 
Impositivo Municipal

Sengés pode ter até quatro 
candidatos a prefeito

 EM PRIMEIRO TURNO

 ELEIÇÕES MUNICIPAIS

ARAPOTI

A Câmara aprovou em 1º tur-
no um projeto de emenda a 
Lei Orgânica que propõe a 

instituição do Orçamento Impositi-
vo no município. O texto é de auto-
ria dos vereadores Carlinhos Morei-
ra (PSDB), Nelson de Aguiar, o Pepe 
(PSDB), João Maria Bueno Bonfim, 
o Chipanzé (PPS) e Vilson Soares 
(PSD). A proposição segue o teor 
aprovado pelo Congresso Nacional 
e tornará obrigatória a execução das 
emendas orçamentárias propostas 
pelos vereadores da cidade. 

O Projeto de Emenda a Lei Or-
gânica dispõe que anualmente 1,2% 
do total da receita líquida do mu-
nicípio, do ano-exercício anterior, 
serão destinadas à execução das 
emendas sugeridas pelos vereado-
res, sendo que metade deste percen-
tual será destinada a ações e serviços 
de saúde. “O Orçamento Impositivo 
é uma ferramenta política de liber-
tação do Poder Legislativo em rela-
ção ao Executivo. Com a aprovação 
deste projeto estamos instituindo 
um avanço sem precedentes na his-
tória da Câmara Municipal de Ara-

SENGÉS

As próximas semanas serão 
decisivas para definirem o 
nome dos possíveis candi-

datos a prefeitura. Caso não hajam 
acertos, cogita-se a possibilidade de 
até quatro postulantes ao cargo má-
ximo do Executivo Municipal. Além 
da atual prefeita Elietti Jorge (PSD), 
também poderiam estar na disputa o 
atual vice, Hillebrand de Boer (Bran-
dão/PSDB), o ex-prefeito Walter 
Juliano Dória (PMDB) e o vereador 
Nettinho Bolo (PV).

A tendência, porém, é que saiam 

dois candidatos ou no máximo três. 
As costuras políticas seguem a todo 
vapor. Correligionários do grupo do 
ex-prefeito Juliano esperam uma de-
finição dele em relação a disputa. Se  
confirmar a possibilidade de quatro 
candidatos poderia aumentar. Isso 
porque o grupo liderado pelo vice 
Brandão provavelmente lançaria um 
nome independente. Agora, caso Ju-
liano, realmente confirme que não 
disputará a eleição, existe uma possi-
bilidade dos grupos de Brandão e de 
Nelson Ramos (Pezinho/PPS) se uni-
rem e lançarem um candidato único.

Uma outra possibilidade que co-

meça a se ventilar também diz respei-
to a uma não candidatura a reeleição 
da prefeita Elietti Jorge. Pessoas liga-
das ao círculo da gestora, afirmam 
nos bastidores, que ela cogita encerrar 
a sua administrar neste ano, não lan-
çando seu nome nas eleições munici-
pais. A prefeita, que esteve em viagem 
ao Distrito Federal nesta semana, não 
se pronunciou oficialmente, mas a 
tendência é que o mistério continue 
até a definição no início de agosto. 

Provavelmente, até o final deste 
mês de maio, os nomes dos candida-
tos já estejam definidos, bem como 
possíveis alianças. 
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Brandão rompeu com o Governo 
e pretende ser candidato

Elietti  não definiu oficialmente 
se disputa a reeleição

Ex-prefeito Juliano mantém 
dúvida sobre candidatura
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Com a aprovação da Lei, os vereadores terão direito de 
escolher onde será investida uma parte do orçamento
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Presidência local do partido
vira motivo de polêmica

 PSDB JAGUARIAIVENSE

JAGUARIAÍVA

Uma das principais discus-
sões na última sessão or-
dinária da Câmara Muni-

cipal de Jaguariaíva, realizada na 
terça-feira, 10, aconteceu após o 
vereador José Marcos Pessa Filho 
(Marquito) solicitar ao presidente 
da Casa, Adilson dos Passos Félix, o 
tempo extra em seu pronunciamen-
to, dedicado ao líder de bancada. 
Prontamente, o parlamentar Regi-
naldo Cordeiro da Silva (Nenzo) in-
terpelou Marquito, afirmando que 
o mesmo não teria esse direito, pois 
não constava como filiado e nem 
presidente do PSDB local.

A polêmica já se arrasta há mais 
de um mês e Marquito chegou a 
ficar sem filiação em nenhum par-
tido. Hoje, o vereador afirma que 
está com a filiação em dia no PSDB. 
“Está aqui. Estou filiado desde o 
dia 18 de abril” afirmou Marquito, 
apresentando à equipe de reporta-
gem uma cópia de certidão emitida 
pelo TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral). A confusão aconteceu porque 
Marquito, que era do PSDB, decidiu 

deixar o partido e se filiar ao DEM. 
Poucos dias depois, segundo o 

próprio vereador, o presidente estadu-
al da sigla e presidente da Assembleia 
Legislativa, Ademar Traiano, lhe teria 
oferecido a presidência do PSDB lo-
cal. Ele prontamente aceitou, entran-
do em rota de colisão com o antigo 
aliado e ex-prefeito, Ademar Ferreira 
de Barros, que vem atuando junto ao 
Governador Beto Richa para resolver 
a situação e “retomar” o comando da 
legenda em Jaguariaíva, que estava nas 
mãos do tucano Otalívio de Miranda.

A disputa pela presidência pode 
ser decisiva para as eleições munici-
pais deste ano, pois Ademar é pré-
-candidato a prefeito de Jaguariaíva 
e Marquito, hoje, integra a base de 
apoio ao prefeito José Sloboda (Juca), 
que já confirmou sua candidatura à 
reeleição, que deverá contar com a Se-
cretária Municipal de Educação, Cul-
tura e Esporte, Alcione Lemos como 
vice.  Caso Ademar consiga confirmar 
novamente o comando do partido, 
Marquito ficaria em situação compli-
cada para lançar sua candidatura para 
o cargo de vereador.  As próximas se-
manas prometem mais polêmicas.

poti.”, explicou o vereador Carlinhos. 
“Os vereadores são represen-

tantes da população e conhecem a 
realidade local. Assim, teremos au-
tonomia para apresentar e debater 
nossas emendas ao orçamento apre-
sentado pela Prefeitura, e estas deve-
rão ser executadas”, completou. Em 
uma simulação com base na receita 
municipal de 2016, dos R$ 62,5 mi-
lhões recolhidos pelo Executivo, cer-
ca de R$751 mil seriam destinados 
às emendas dos vereadores. Os seja, 

cada parlamentar poderia escolher 
onde aplicar quase R$ 84 mil, sendo 
que 50% seria destinado à Saúde. 

O Projeto também prevê que se 
o Prefeito Municipal não execute as 
emendas parlamentares previstas 
no orçamento, ele poderá respon-
der por crime de responsabilidade 
fiscal. Se aprovado em segundo tur-
no, a mudança passa a valer já para 
o orçamento de 2017.

Assessoria da Câmara de Arapoti

Disputa pelo PSDB marcou debate entre vereadores na última sessão
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VICE EXISTE PARA SUBSTITUIR
Quem critica o fato de o vice-

-presidente assumir o poder, pare-
ce que não entende nada. Por que 
existe o cargo de vice? E quando foi 
escolhido para ser vice, foi por quê? 
Foi eleito junto com a presidente. 
E justamente para substituí-la em 
casos de impedimento, de acordo 

com a lei. Então, é preciso entender 
que o processo está correto. O que é 
preciso é todos se unirem no esforço 
de resolver o problema do Brasil, o 
problema que é de todos. Criticar e 
tentar prejudicar quem está no go-
verno não vai ajudar. Vai sim criar 
mais problemas para todos nós.

NÃO PERCA O PRAZO!
INSCRIÇÕES para o ENEM somente até sexta. Se você ainda não fez 

sua inscrição, corra, pois o prazo encerra nesta sexta-feira, dia 20. As pro-
vas 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 pedir isenção 
preenchendo, por um formulário socioeconômico, declarando carência 
no Enem 2016. Mais informações no site http://enem.inep.gov.br/. 

MANIFESTAÇÕES BURRAS
Temos assistido, nos meios de comunicação e redes sociais, vídeos de 

manifestações de petistas e simpatizantes da presidente afastada. Manifes-
tar-se é um direito e até um dever de todo cidadão, quando não concorda 
e coisas que julga erradas. Agora, fazer arruaças, provocações, pichações, 
bloqueios, queima de pneus (poluindo o meio ambiente), depredações, 
etc. Isso é coisa de bandido! É burrice achar que isso vai ajudar a melhorar 
os seus problemas e os de nosso querido Brasil. “Ordem e Progresso” é o 
nosso lema, escrito na Bandeira Nacional. Jamais haverá progresso sem 
ordem, sem disciplina e respeito.  É preciso prender quem faz isso!!! 

DIA DO TROPEIRO
Em Jaguariaíva foi instituído, há alguns anos, o Dia Municipal do 

Tropeiro. É o dia 12 de maio.  E, neste ano, foi comemorado com Missa 
no Cine Teatro Valéria Luercy, confraternização dos tropeiros, com mú-
sicas e exposição tropeiras  e uma quirerada, na praça de alimentação do 
cinema. Jaguariaíva nasceu do tropeirismo e, por esta razão, valorizar 
a história e cultura das cidades que nasceram dos pousos da época do 
Caminho das Tropas, é muito importante. Parabéns aos organizadores! 

FAÇA PÓS-GRADUAÇÃO
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. 

CRIAR EMPREGOS...
O desemprego é um fantasma na vida de milhões de brasileiros. Vi-

vemos a pior crise da história do Brasil. Em vez de aumentar o número 
de empresas, há milhares de empresas quebrando e fechando as por-
tas. Assim como o Presidente e Governadores, Prefeitos e Secretários 
de Indústria e Comércio precisam se mexer. Não adianta ficar bonitos 
nas fotos e falar bonito. Isso não traz empregos para seus munícipes. E 
não traz crescimento econômico. Não adianta dizer que falta dinheiro, 
se não correr atrás para buscar novos empreendimentos para girar a eco-
nomia, criando desenvolvimento, empregos e mais arrecadação. É um 
círculo, que começa com o trabalho dos governos. 

INSCRIÇÕES PARA O FIES - SÃO 100 MIL VAGAS
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terá regras mais flexíveis para 

ajudar a preencher todas as vagas ofertadas. No primeiro semestre, das 250 
mil vagas com financiamento 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 inscrições devem ser feitas 
de 14 a 17 de junho. No dia 31 de maio, serão divulgadas as vagas selecionadas 
pelo MEC. O resultado será divulgado no dia 20 de junho. 

CAMPANHA D0 AGASALHO 2016
Em Jaguariaíva, a Campanha do Agasalho já começou. O frio está 

chegando e há muitas pessoas que precisam. Abra o seu coração e o seu 
guarda-roupas, faça a sua doação para aquecer alguém que passa frio. 
Postos de entrega: Vale do Corisco, Cras Pedrinha, Cras Primavera, CEJ 
(Uninter, Jumper, Autoescola Ludwig, Folha Paranaense).
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CURTÍSSIMAS...
AUGUSTINHO A. LUDWIG  | folha@folhapr.com.br

PANORAMA POLÍTICO

O velho PMDB de guerra
Parece piada, e na verdade era para ser. Lendo 

uma manchete de um destes sites que satirizam os 
grandes portais de notícias, me deparo com uma 
triste realidade: PMDB emplaca terceiro presidente 
sem voto e pede música no fantástico. Tem que rir 
para não chorar. Estavam lá estampadas as fotos de 
Sarney, Itamar Franco e o atual presidente interino, 
Michel Temer.

Sem Elietti?
Sengés – Pessoas próximas a prefeita Elietti Jorge 

afirmam nos bastidores que após o retorno da viagem 
a Brasília, ela já estaria inclusive cogitando não tentar a 
reeleição. Afirmam que a prefeita deseja apenas fechar 
o caixa de sua gestão e entregar a prefeitura da melhor 
maneira possível ao seu sucessor. Apesar de não se pro-
nunciar oficialmente, Elietti continua na disputa

. 
Fernando de Novo?

Arapoti – Muito bem posicionado em sonda-
gens internas entre o eleitorado, o ex-prefeito Luiz 
Fernando de Masi ainda não decidiu se lança sua 
candidatura. Em uma semana, alguns companhei-
ros apontam que sim, Fernando é candidato, só que 
na semana seguinte, outros companheiros, afirmam 
que Fernando não é mais candidato. O que pode 
estar acontecendo? Para uns ele diz que sim e para 
outros diz que não. Mas essa indefinição promete 
prosseguir por mais algumas semanas.

Vice do Juca
Jaguariaíva – O próprio prefeito José Slobodá já 

indicou que deve ter a Secretária de Educação, Alcione 
Lemos, como sua companheira de chapa nas eleições 
municipais. Só que nos bastidores, pessoas próximas 
ao grupo confirmam que existem algumas rusgas en-
tre os dois que precisam ser aparadas para que a par-
ceria realmente deslanche sem problemas.

Vamos Juntos com o Braz
Arapoti – Braz Rizzi já chegou a descartar sua ten-

tativa de reeleição, mas hoje já não diz que sim e nem que 
não. A verdade é que seus correligionários trabalham 
com a hipótese dele disputar a eleição. Muitos dizem que 
sua família seria contra a decisão. Mas tudo também 
pode ser uma espécie de estratégia para analisar possíveis 
concorrentes e se vale a pena arriscar. Outro fator decisivo 
será o termômetro junto a população que ajudará o pre-
feito a se convencer ou ser convencido. Vamos aguardar.

NYT
Após a confirmação do afastamento da presidente 

Dilma Rousseff, um dos maiores jornais do mundo, o 
americano New York Times (NYT), publicou editorial 
afirmando que o impeachment foi um preço despro-
porcional pago pela presidente. Na avaliação dos edi-
tores existem interesses escondidos por trás da ação, 
entre elas, varrer a Lava-jato para debaixo do tapete 
e continuar encobrindo os casos de corrupção. Será? O 
tempo será o senhor da verdade.

DIEGO SOARES | jornalistadiego@yahoo.com.br

Alckmin ressalta boa situação 
financeira do PR durante a crise

 ESTADO COMO EXEMPLO

MARINGÁ

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, destacou 
na última sexta-feira, 13, a 

situação financeira do Paraná, com-
parando-a com a de outros estados. 
Segundo ele, em um momento de 
grande crise, enquanto a maioria 
dos estados brasileiros está com 
dificuldade até para pagar salários, 
“Beto Richa continua melhorando 
a infraestrutura e anunciando cada 
vez mais investimentos”.

Alckmin esteve em Maringá (No-
roeste do Estado) para assinar com o 
governador Beto Richa um termo de 
cooperação na área da agricultura. 
“Sempre digo para a minha equipe, 
vamos na proa do Paraná”, disse. O 
protocolo de cooperação assinado 
pelos governadores visa ações con-
juntas para o aprimoramento e o de-

senvolvimento do setor agropecuário 
dos dois estados.  O termo de coope-
ração foi firmado na Expoingá 2016, 
um dos mais importantes eventos do 
setor de agronegócios do Brasil. Richa 
e Alckmin visitaram a “fazendinha” 
instalada pelo Emater na feira e des-
cerraram a placa que comemora os 
60 anos do Instituto.

“Estamos celebrando esse convê-
nio visando intercâmbio para avan-
çarmos na área de agricultura e pecu-
ária do Paraná e de São Paulo. Temos 
várias experiências que podem ser 
compartilhadas”, disse Richa. Ele res-
saltou a visita de Alckmin ao Paraná 
e afirmou que, nesse período de cri-
se econômica, é muito importante 
as parcerias entre os dois estados. 
“Queremos incrementar e fortalecer 
essa parceria. São Paulo é um estado 
irmão do Paraná. Temos que dar as 
mãos e somar esforços para, juntos, 

sairmos da crise que afeta a todos os 
brasileiros”, afirmou Richa. 

ACORDO
Geraldo Alckmin explicou que 

o protocolo abrange pesquisa, ino-
vação, informações, ações conjuntas 
de defesa sanitária, animal e vegetal, 
sinergia na questão de pesquisa e 
inovação. “Esse acordo significa uma 
somatória de competências para os 
dois estados. Somos irmãos, o Rio 
Paranapanema não nos separa, nos 
une”, afirmou.

O gestor paulista citou o Paraná 
como exemplo de associativismo e 
cooperativismo e disse que São Pau-
lo quer se fortalecer nestes setores. 
“Temos até financiamento do Banco 
Mundial para um programa de agre-
gação de valor à produção e melhoria 
de renda, principalmente do peque-
no e médio produtor”, disse.

 Alckmin esteve 
em Maringá 

onde assinou 
um protocolo de 
cooperação com 
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fortalecimento 

do Agronegócio 

O
RLAN

D
O

 KISSN
ER/AN

PR



FOLHA PARANAENSE16 DE MAIO DE 2016 5GERAL

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

43 3535-1570

BRASÍLIA

Os 130 prefeitos do Paraná que 
participaram da 19ª Marcha a 
Brasília em Defesa dos Muni-

cípios, realizada nesta última semana, 
manifestaram apoio ao documento 
final do encontro, lido em plenário 
no exato momento em que Michel 
Temer assumiu a condição de presi-
dente interino da República, conten-
do várias reivindicações fundamentais 
para as prefeituras. Representando a 
região, estiveram presentes  o prefeito 
de Arapoti, Braz Rizzi (DEM) e a pre-
feita de Sengés, Elietti Jorge (PSD).

Um dos pontos principais do 
documento é um pedido de agenda 
urgente com Temer para a busca de 
soluções que amenizem os graves 
problemas financeiros causados aos 
5,4 mil municípios brasileiros por 
causa da crise econômica e políti-
ca do País. A carta elaborada pelos 
prefeitos também pede urgência do 
Congresso Nacional na votação de 
matérias de interesse das prefeituras. 
Em reunião com lideranças munici-
palistas, ontem, Temer disse que os 

PANORAMA REGIONAL
DIEGO SOARES | jornalistadiego@yahoo.com.br

Prefeitos cobraram demandas urgentes 
do presidente interino Michel Temer

 MARCHA A BRASÍLIA

Prefeito Braz Rizzi se reuniu com deputado Sérgio Souza (PMDB)
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municípios serão os maiores parcei-
ros do novo governo.

PERDAS DE R$ 122 BI
Os dados confirmam a preocupa-

ção dos prefeitos. Apenas em relação 
ao FPM (Fundo de Participação dos 
Municípios), a principal fonte de re-
ceita de 70% das prefeituras, foram R$ 
122,7 bilhões a menos de 2008 a 2014, 
segundo a CNM (Confederação Na-

cional dos Municípios), organizadora 
da 19ª Marcha.

Esta perda resulta, em grande par-
te, das desonerações no (IR) Impostos 
de Renda e no IPI (Imposto Sobre 
Produtos Industrializados) e foi agra-
vada por dois fatores: o contingen-
ciamento de despesas imposto pelo 
governo federal às prefeituras e, ainda, 
o crescimento da inflação, sobretudo 
em relação a dois dos insumos mais 

importantes para as cidades - a água 
(que teve crescimento de 16,64%), a 
energia elétrica (aumento de 50,48%) 
e o combustível (reajuste de 18, 61%).

CONGRESSO
Líder da comitiva de prefeitos do 

Paraná, o presidente da AMP (Asso-
ciação dos Municípios do Paraná) e 
prefeito de Santo Antônio do Sudoes-
te, Ricardo Ortina, disse que o pedido 
feito ao Congresso também é extrema-
mente importante. “Há vários projetos 
importantes que precisam ser destra-
vados, em benefício dos municípios. 
Espero que os nossos parlamentares 
entendam isso e acelerem a tramitação 
destas matérias”, comentou. O presi-
dente do Senado, Renan Calheiros, 
comprometeu-se a fazer isso.

Entre os pedidos dos prefeitos 
estão: votação do projeto que propõe 
um novo Pacto Federativo; prorroga-
ção do prazo para a regularização da 
destinação dos resíduos sólidos; der-
rubada do veto da Lei de Repatriação; 
e a mudança na Lei de Consórcios 
Públicos para a contratação de servi-
dores no regime CLT. 

O prefeito Braz Rizzi, 
juntamente com os vereadores 
Claudinei José Moreira 
(Toddynho) e Nerilda 
Penna, e outros 40 prefeitos 
e vice-prefeitos do Estado 
participaram de reunião com o 
deputado federal Sérgio Souza 
(PMDB) durante a Marcha 
a Brasília. O ponto principal 
debatido foi a reformulação de 
um novo pacto federativo.

Para Sérgio Souza, vice-
presidente da Comissão do 
Pacto Federativo, a reformulação 
de atribuições entre governo 
federal e municípios é essencial 
para melhorar os serviços 
oferecidos à população. “Os 
municípios assumiram quase 
a totalidade das obrigações 
que eram do Governo Federal. 
Isso representa 60% das 
responsabilidades. Porém, 
eles não têm mais poder de 
investimento e dependem 
da União e dos estados. É 
importante regular o convívio 
em sociedade.

PREFEITOS
QUEREM
NOVO PACTO 
FEDERATIVO

PREFEITO DE JAPIRA 
FOI CASSADO

JAPIRA – Neste início de 
Maio, o prefeito de Japira, Wilson 
Ronaldo Rony de Oliveira Santos 
(PSDB), foi cassado. Assumiu a ca-
deira no Executivo o seu irmão e vi-
ce-prefeito Luiz Cláudio de Oliveira 
Santos (SD). O fato curioso é que os 
irmãos estavam politicamente rom-
pidos.  Wilson perdeu o mandato 
porque transitou em julgado – após 
10 anos – decisão que o condenou 
à suspensão dos direitos políticos 
em razão de improbidade adminis-
trativa. Prefeito de Japira por dois 
mandatos consecutivos, entre 1997 
e 2004, o tucano teve as contas de 
2002 rejeitadas pelo Tribunal de 
Contas (TC) do Paraná.

CARAMBEÍ – O Terminal Rodoviário de Carambeí ganhou um 
novo visual com as obras de melhorias na infraestrutura, inclusive 
com nova pintura. A partir desta semana o espaço que é frequentado 
diariamente por mais de 400 usuários está com sinal digital aberto, 
possibilitando acesso livre a internet. A conexão não necessita de se-
nha ou cadastro. A internet gratuita no Terminal Rodoviário integra 
o projeto Carambeí Digital que objetiva estender o acesso gratuito a 
outros locais do Município para que possa atingir um número maior 
de usuários. A intenção do projeto desenvolvido pela Prefeitura Mu-
nicipal, por meio do Departamento de Informática é proporcionar a 
comunidade uma internet gratuita e de ótima qualidade.

INTERNET GRATUITA 
PARA USUÁRIOS DO 
TERMINAL RODOVIÁRIO

SANTO ANTÔNIO DA 
PLATINA – Atendendo pedido 
da 3ª Promotoria de Justiça,  a Vara 
da Fazenda Pública da comarca, 
concedeu liminar determinando 
o bloqueio dos bens de cinco ex-
-vereadores e de três servidores 
público. A ação diz respeito ao 
pagamento indevido de diárias na 
Câmara Municipal de Santo Antô-
nio da Platina. Durante o período 
investigado (janeiro de 2009 a ou-
tubro de 2011), teria havido gastos 
de R$ 254 mil em diárias com indí-
cios de irregularidades.

PIRAÍ DO SUL – Os verea-
dores convocaram o gerente regio-
nal da Sanepar, Juarez Wollz, para 
comparecer na próxima sessão 
legislativa. O objetivo da Casa é 
discutir os serviços prestados pela 
empresa em Piraí do Sul. O par-
lamento pretende dialogar com o 
gestor, sobre temas recorrentes em 
proposições, como: corte de água 
nos bairros CTG, Três Santas, Vic-
tor Cioffi e Brasilinha; ligação de 
água e esgoto na área urbana e ru-
ral; e outros dispositivos do contra-
to entre a Sanepar e o município. 

CASTRO – O casamento co-
munitário promovido pela Prefeitu-
ra, através da Secretaria Municipal 
da Família e do Desenvolvimento 
Social, em parceria com o SESC 
Ponta Grossa e o TJ do Paraná já 
tem dia e horário definido. Na área 
urbana a cerimônia acontece no 
dia 21 deste mês, às 18h, no Giná-
sio Douglas Pereira. Já na área rural, 
a ação será realizada no dia 20 de 
maio às 15h, na escola estadual Fa-
biana Pimentel, no distrito do Soca-
vão. Ao todo são mais de 150 casais 
que firmarão os votos na ocasião. 

JUSTIÇA BLOQUEIA BENS 
DE CINCO EX-VEREADORES

LEGISLATIVO QUER 
DISCUTIR SERVIÇOS

CASAMENTO COLETIVO 
TEM DATA MARCADA 
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Acabo de assistir ao primeiro pronun-
ciamento do Presidente Interino 
Michel Temer, com o coração cheio 

de esperanças e uma vontade danada de ver 
aquele senhor de baixa estatura, garganta 
ruim e palavras muito bem selecionadas ser 
o ser humano escolhido por Deus para tirar 
o Brasil desta crise, trazendo mais confiança 
para a economia, moralidade para a políti-
ca, união para a sociedade e principalmente 
mais emprego para os trabalhadores. (Só que 
não! É muito mais fácil falar, que fazer.)

Estreei aqui com uma coluna deno-
minada o primeiro passo. Obviamente a 
ação inicial do povo brasileiro deveria ser a 
retirada do comando da Nação das mãos 
duma pessoa inapta, impopular e oligo-
frênica: Dilma Rousseff. Não é questão de 
gênero, uma vez que o melhor presidente 
do mundo é do gênero feminino, chama-se 
Angela Merkel, então, não somos sexistas, 
somos realistas: foi o movimento lulope-
tista que criou a divisão entre brancos e 
negros, homens e mulheres, homossexuais 
e heterossexuais, nós e eles! Esta página foi 
virada. Ponto. Isto é passado. Ponto. Existe 
um futuro à nossa espera. Reticências…

E este futuro será difícil, 
árduo, problemático e 
duro! Não se engane!

A Universidade de Oxford, uma das 
mais conceituadas do mundo, afirma que 
o Brasil levará de 6 a 8 anos para se recu-
perar totalmente desta crise. Estudos da 
Universidade Harvard, conceituam que 
pelo tamanho e impacto da nossa arreca-
dação de impostos (aproximadamente 1/3 
do PIB – Produto Interno Bruto) era para 
o Brasil ter TODAS as Escolas e Hospitais 
públicos (não haveria nenhuma necessi-
dade de pagar por estes serviços) e ainda 
ter um contingente de policiais 6 vezes 
maior. Nós brasileiros precisamos ter mais 
eficácia nos gastos públicos. O novo presi-
dente falou de Democracia da eficiência, 
mas o que significa isso? Eu explico.

O Brasil arrecadou mais de 2 Trilhões 
de Reais ano passado. Lembrem-se, 2015, 
um ano de grande crise por essas terras. 
Pois bem, a Alemanha de Angela Merkel 
arrecadou apenas 33% a mais que o Brasil 
(o equivalente a 2 Trilhões e 660 Bilhões de 
Reais – com Euro a R$ 3,96). Parece que 
eles estão pagando muito não é? Só que os 
85 Milhões de Alemães vivem no melhor 

país da Europa, com o sexto melhor IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) do 
mundo, sem analfabetismo, com desem-
prego inferior a 5% (já contando 1 milhão 
de muçulmanos refugiados) e expectativa 
de vida de quase 90 anos! Será que 33% faz 
tanta diferença assim?

A Democracia da eficiência é algo óti-
mo, mais ainda não saiu do papel. Não se 
engane. Michel Temer é um homem inteli-
gente, foi o primeiro Presidente desde FHC 
a não assassinar a língua portuguesa num 
discurso. Todavia, não caia na frase: “Não 
me fale de crise, fale de trabalho”. Não é 
bem assim que a banda toca. A crise é real 
e não será resolvida num toque de mágica 
ou numa troca de gestores. Essa mudança 
foi essencial, só que precisamos de mais.

E os Estados e Municípios 
não estão ajudando.

Sim, o senhor Beto Richa, precisa fazer 
a sua parte. E não está fazendo. O Paraná 
já foi um estado exemplar, hoje estamos 
quebrados. E, os municípios aqui da re-
gião, em vez de se focar na valorização de 
seus funcionários, estão abrindo concur-
sos. Vou contar um segredo para os gesto-
res: seus funcionários de carreira também 
possuem Título de Eleitor, portanto, em 
termos políticos, Plano de Carreira é mais 
eficiente que Concurso Público. #FicaDica.

Temer deu alta significância ao Pacto 
Federativo. De tudo o que ele falou, este é 
o ponto mais importante. Nem todos nós, 
vivemos em Brasília. Tanto faz milhares 
de manifestantes de amarelo ou vermelho 
naquele lugar. Nós vivemos aqui, em nos-
sas cidades nos Campos Gerais e Norte 
do Paraná. Queremos reajuste no FPM 
(Fundo de Participação dos Municípios), 
repasses para combater o Aedes Aegypti e 
melhorar os hospitais sucateados, melho-
rar as condições de trabalho nas escolas, 
contratar mais policiais, dando-lhes me-
lhores armas e veículos e principalmente 
fomentar o desenvolvimento da Região 
para que as indústrias, o comércio e o setor 
de serviços voltem a contratar.

O segundo passo foi dado, Michel Te-
mer é nosso Presidente Interino. Qual é o 
Terceiro Passo? Recuperar a economia. Até 
lá, amigo leitor, é bom ter consciência e pa-
ciência. Nada de dívidas, nem de emprés-
timos. Vamos andar com o cinto apertado 
muitos passos nesta caminhada!

O SEGUNDO PASSO
CLAITON SIQUEIRA* | folha@folhapr.com.br

*Claiton Siqueira, 34 anos, formado em Administração pela FATI – Faculdade Arapoti, onde também lecionou. É Especialista 
em Direito da Criança e do Adolescente (UEPG), Gestão Estratégica Pública e Privada (UEL), tem MBA em Gestão de 

Pessoas (Tuiutí), MBA em Gestão de Projetos (SENAI/UFSC), está cursando MBA em Gestão de Obras e começando outro 
MBA em Gestão de Cidades. É funcionário da Prefeitura de Arapoti, desde 1999, onde já gerenciou o PACAA, a Divisão de 

Tributos, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Planejamento, além de ter presidido todos os conselhos sociais. É 
declaradamente Neo-liberal e sua posição é de Direita. Atualmente, não está vinculado a nenhum partido político.

Recuperação da economia 
será grande desafio de Temer

 NOVO GOVERNO

BRASÍLIA

Em 2007, quando foi confir-
mada a maior descoberta de 
petróleo da história do país, 

as reservas do pré-sal, o Brasil ex-
perimentava um momento único. 
A economia tinha crescido 6,1% 
naquele ano, incentivada pela ex-
portação de commodities agríco-
las. A inflação caiu de 6,88% em 
2005 para 3,6%, a menor taxa desde 
1998. A confiança era inabalável e 
os investidores concordavam que 
o Brasil era o mais promissor dos 
Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul), com democracia es-
tável, população jovem e recursos 
naturais abundantes.

Menos de uma década depois, a 
realidade mudou. A principal eco-
nomia da América Latina mergu-
lhou na pior crise econômica deste 
século, agravada pela forte queda no 
preço das commodities (matérias-
-primas), pelo aumento insustentá-
vel da dívida pública, pelo processo 
de impeachment que paralisou o 
Congresso e por um escândalo de 
corrupção na Petrobras.

A situação que o presidente in-
terino, Michel Temer (PMDB), terá 
que enfrentar nos próximos dias não 
é favorável. O Produto Interno Bru-
to (PIB, a soma dos bens e serviços 

Temer assume buscando 
recuperar a credibilidade 
do país junto ao mercado
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produzidos no país) encolheu 3,8% 
em 2015, a pior queda em 25 anos. 
A expectativa para 2016 é de que a 
retração se mantenha em torno de 
3,8%. A inflação mais que dobrou 
em relação a 2007 e com isso a taxa 
básica de juros ultrapassou os 14%. 
O desemprego passou dos dois dí-
gitos: 10,2% dos trabalhadores estão 
fora do mercado, o que representa 
10,4 milhões de brasileiros.

RECESSÃO
Com o aprofundamento da re-

cessão, milhões de brasileiros que in-
gressaram na chamada “nova classe 
média” durante a boa fase da econo-
mia estão retornando para a pobreza.

Estudo da consultoria Tendên-
cias, com sede em São Paulo, prevê 
que 3,1 milhões de famílias, cerca 
de 10 milhões de pessoas, voltarão a 
integrar o grupo menos favorecido 
da população. A mobilidade social 
vista em sete anos (de 2006 a 2012) 
pode ser apagada em três (2015 a 
2017), diz o estudo.

Um esforço muito grande terá 
que ser feito para reconquistar a 
confiança dos investidores e colocar 
a economia de volta nos trilhos. A 
plataforma econômica apresentada 
pelo vice-presidente Michel Temer 
em outubro foi bem recebida pelos 
mercados financeiros, mas recebeu 
de centrais sindicais. Na Ponte para 
o Futuro estão previstas reformas, 
como a previdenciária e trabalhista, 
e mudanças na Constituição para 
permitir um corte profundo nos 
gastos do governo.

O documento prevê ainda maior 
abertura ao capital estrangeiro. O 
objetivo é criar condições para que 
o Brasil alcance um desenvolvimen-
to sustentado de 3,5% a 4% ao ano na 
próxima década, meta desafiadora 
para uma economia que deve sofrer 
contração de 3,8% este ano.



FOLHA PARANAENSE16 DE MAIO DE 2016 7GERAL

Objetivo promove Preparatório ao ENEM 
 ENEM 2016

JAGUARIAÍVA

O Coordenador Pedagógico 
do Colégio Objetivo de Ja-
guariaíva, João Osvaldo Fra-

casso recebeu a reportagem do Folha 
Paranaense, indagado sobre o Projeto 
“Melhores Cabeças”, visando à prepa-
ração dos candidatos ao ENEM, que 
será realizado em novembro e tem 
suas inscrições abertas até dia 20 de 
maio, próxima sexta-feira. 

De acordo com o coordenador, o 
público para o preparatório do Enem 
são, além dos alunos do Ensino Médio 
do Colégio Objetivo, também alunos 
das escolas estaduais da cidade de Ja-
guariaíva, Arapoti e demais cidades 
da região. “A fi nalidade do projeto é 
preparar o aluno do ensino médio 
para encarar o desafi o da realização 
do Enem” explica o professor. Só pode 
participar dos aulões o aluno que te-
nha feito a inscrição para o ENEM.

Serão realizados 06 encontros, 
no formato de aulões, nos quais serão 
contempladas e resolvidas questões 
do ENEM, em média de 40 questões 
por aulão. Também informou João 
Fracasso que os encontros ocorrerão 
na FAJAR (em Jaguariaíva) e na FATI 
(em Arapoti).  Em Jaguariaíva, o pri-
meiro encontro acontecerá no dia 
21/05, próximo sábado e em Arapoti, 
data será defi nida nos próximos dias.

O projeto é ofertado de forma 
gratuita e será realizado pela equipe 
de professores do Colégio Objetivo. 
Uma equipe de professores está vi-
sitando as escolas estaduais, incen-
tivando os alunos a fazer a inscrição 
para o ENEM. O Objetivo tem tam-
bém mantido uma equipe perma-
nente para auxiliar os candidatos na 
inscrição do ENEM, cujo prazo en-
cerra na próxima sexta-feira (20). As 
provas do ENEM acontecerão nos 
dias 5 e 6 de novembro de 2016.

A Frente quer que nova licitação seja realizada ao fim dos atuais contratos
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Frente parlamentar contra 
renovação dos pedágios
será lançada nesta segunda

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CURITIBA

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) terá nesta 
segunda-feira, 16, o lança-

mento da Frente Parlamentar Con-
tra a Renovação dos Contratos de 
Pedágio. A cerimônia acontece às 10 
horas, no Plenarinho da Casa. Re-
presentantes de entidades ligadas ao 
comércio, à indústria e à sociedade 
organizada de maneira geral devem 
participar do evento. 

Entre as instituições convidadas 
estão a Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Para-
ná (Faciap), Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiep), Federa-
ção das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado do Paraná, Sistema 
Ocepar, Força Sindical, entre outras.

A nova Frente Parlamentar já de-
fi niu um cronograma de encontros 
com lideranças locais que serão rea-
lizados no interior do estado. A pri-
meira acontecerá em Ponta Grossa, 
no dia 23 de maio. Em seguida, acon-
tecerão reuniões em Foz de Iguaçu e 
Cascavel, no dia 17 de junho; Umua-
rama, em 24 de junho; e Londrina e 
Maringá, no dia 8 de julho.

“Queremos mobilizar os para-
naenses para que desta vez as classes 
produtivas e o povo não fi quem de 
fora desta importante decisão. De-
fendemos que uma nova licitação 
seja realizada em 2021, quando os 
atuais contratos forem encerrados. 
Para isso precisamos da união dos 
paranaenses”, afi rmou o deputado 
Ademir Bier, 2º secretário da Assem-
bleia Legislativa.

JAGUARIAÍVA - PR

O dia 06 de maio foi marcado por 
momentos de grandes emoções 
no Colégio Objetivo de Jaguariaíva, 
durante as comemorações alusivas 
ao Dia das Mães. No período 
da manhã, as mães puderam 
prestigiar apresentações musicais, 
audiovisuais, entrega de cartas 
surpresa, lembranças confeccionadas 
pelos alunos e flores. 
À tarde, os alunos homenagearam 

suas mães com cinema mudo, 
apresentações musicais, encenações, 
lembranças, flores e muitos abraços. 
Parabéns a toda a equipe escolar 
Objetivo de Jaguariaíva, através de 
seus professores, equipe pedagógica 
e alunos. 
Confira alguns momentos, visitando 
o endereço https://www.facebook.
com/Objetivo-Jaguaria%C3%AD
va-318917271559328/. 

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

DIA DAS MÃES OBJETIVO

COLÉGIO OBJETIVO DE JAGUARIAÍVA – Ensino Fundamental e Médio

• 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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O casal de Arapoti Priscila e Fernando receberam amigos e familiares, em uma cerimônia linda na cidade de Arapoti, para celebrar o amor!

Maria  Vitoria, parabéns 
pelo seu primeiro aninho, 
comemorado com um 
ensaio Smash the cake 
lindo com a nossa equipe

Andreia da Pully e Brink, 
contando os dias para 
chegada do seu príncipe

Expo Noivas 2016, aconteceu 
no Clube Recreativo nestes 
dias 11 e 12 e foi Sucesso!  
Foto e Arte Comunicação, 
Diamiros Buffet, Duquese 
Salão de Beleza, Val Noivas, 
Val Barreto Doces Finos, Uva 
e Verde, Fernanda Delgado 
e Maisa Nacli cerimonial, 
Relojoaria Lines, Kiti Sabores, 
Ateliê Menininhas, Docuras 
de Talines, Garagem Som, 
Bibi Festas, NH Turismo

A primeira turma, no primeiro dia de aula, da 

“JUMPER Profissões e Idiomas” de Jaguariaíva.

Cristiane, 
parabéns pelo seu 
aniversário neste 
dia 14 de maio. 
Sucesso Sempre!

Sandra Mendes, 
Secretária 

Geral da FAJAR 
festejou idade 

nova neste 15 de 
maio. Felicidades, 

Sandrinha!

Cynthia e Ronivelton, colaboradores da Jaguar Contabilidade, aniversariantes 
no mês de maio. Feliz Aniversário!

Parabéns aos formandos 
da Uninter Jaguariaíva. A 
colação de grau ocorreu 
no dia 30.04, no Polo da 

Uninter Jaguariaíva: Odair 
Jose Ribeiro da Silva, 
em Gestão Ambiental; 

Danilo Amaro de Oliveira, 
em Logística; Edineia 

Camila Rebelo de Souza, 
em Gestão em Recursos 

Humanos e Camila 
Aparecida da Silva, em 

Pedagogia

A Coordenadora Prescila Matioski, 
da Uninter Jaguariaíva, comemorou 
aniversário no dia 04 de maio. Foi 
muito cumprimentada. Parabéns!

O presidente 
da APAE de 
Jaguariaíva, 
Valdir José de 
Oliveira Souza, 
comemorou 
aniversário no 
sábado, dia 14. 
Na foto, com a 
esposa Sandra. 
Parabéns

A primeira turma, no primeiro dia de aula, da 

Sandra Mendes, 

Parabéns ao 
atleta Eros, do 
Colégio Objetivo, 
pela brilhante 
participação no 
Terceiro Desafio 
Escolar de 
Atletismo, em 
Sengés. Campeão 
dos 75 m e vice-
campeão em salto 
em distância. 
Parabéns ao 
professor Jean pelo 
excelente trabalho.

Parabéns ao 
atleta Eros, do 
Colégio Objetivo, 
pela brilhante 
participação no 
Terceiro Desafio 
Escolar de 
Atletismo, em 
Sengés. Campeão 
dos 75 m e vice-
campeão em salto 
em distância. 
Parabéns ao 
professor Jean pelo 
excelente trabalho.
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CONSULTORIA & INVESTIMENTOS
VINÍCIUS A. B. OLIVEIRA*  | vinicius@vsmercantil.com

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

E agora? Qual será
o futuro do Brasil?

Quanto ao futuro do Brasil ninguém sabe, mas pelo menos quanto à eco-
nomia brasileira a expectativa já é outra. Não canso de dizer aqui que o 

mercado financeiro vive de expectativas e não há como negar que essas são as 
melhores possíveis nesse momento. 

E tudo isso por quê? Por que saiu de cena um fracasso da administração pública, 
bitolado em sua ideologia de aversão ao lucro, de sua enorme capacidade de destrui-
ção do ambiente de negócios e da total falta de habilidade na articulação política? 
Não só por isso, pois infelizmente, se olharmos de maneira criteriosa e sem qualquer 
apego político-partidário e focarmos apenas no desempenho da economia ao longo 
dessas últimas duas gestões, tudo isso é verdadeiro. Mas também por sua falta de 
humildade para reconhecer esses erros. Então, colocados esses fatos, é inegável a espe-
rança positiva de todos os setores agora, indiferentemente de quem viesse a assumir a 
presidência da república.

Porém, assume o cargo uma pessoa que talvez não seja exemplo de retidão e 
ética, mas com algumas qualidades necessárias para conduzir o país ao rumo certo 
e certamente com muita vontade de ser bem sucedido em suas ideias.

Para isso, primeiramente buscou qualidade nos nomes que irão compor a equi-
pe econômica. Henrique Meirelles para o Ministério da Fazenda, sem dúvida tem 
capacidade e competência para por em prática o ajuste fiscal que ninguém fez até 
hoje. Tem a intenção de tornar, de fato, o Banco Central independente. Banco esse que 
continuará sendo presidido por Alexandre Tombini – uma pena que o economista-
-chefe do Banco Itaú, Ilan Goldfajn, não tenha assumido o posto. Em segundo lugar, 
a capacidade de articulação política de Temer é infinitamente maior que de sua an-
tecessora, o que facilitará, e muito, a aprovação de medidas no Congresso. Por fim, o 
ex-ministro Moreira Franco ficará responsável por coordenar todos os projetos rela-
cionados às PPP’s (Parceiras Público-Privadas) e tentará impulsionar as concessões. 

Só para exemplificar o poder das expectativas que mencionei no começo do tex-
to, coloco aqui um caso, dentre vários, de empresas que tinham a intenção de realizar 
mais demissões e que não farão, até que possam sentir o cenário político-econômico 
nos próximos meses. A Fadel, transportadora de cargas com faturamento de R$300 
milhões e que atende clientes como Bunge e Danone, que tinha programado mais 
600 desligamentos de um total de 2400 funcionários, suspendeu temporariamente 
esses processos. A maior dificuldade de Temer, talvez, seja o pouco tempo que terá 
para implementar tantas medidas necessárias, pois dentro desses próximos 180 dias 
existe o recesso parlamentar em julho e as olimpíadas em agosto. Depois disso, tudo 
fixará mais lento em Brasília devido às eleições municipais em outubro. Mesmo as-
sim, devemos torcer para que tudo dê certo e para que o país volte a recuperar o tem-
po perdido o mais rádio possível desenhando um futuro que ainda não sabemos que 
cenário nos trará, mas que, certamente, será melhor que o passado recente.

 JUSTIÇA FEITA

ARAPOTI

A Justiça da Comarca do Mu-
nicípio decidiu absolver o 
réu Erielton Costa Lemes, 

conhecido como Erick (Cenzão), da 
acusação de estupro de vulnerável. 
Ele havia sido preso em 13 de ju-
nho do ano passado pela Polícia 
Civil em frente a uma igreja no 
bairro Jardim Ceres, após suposta-
mente ter forçado uma adolescen-
te de 13 anos a ter relações com ele 
dentro de seu veículo. 

Após passar 84 dias preso na Ca-
deia Pública de Arapoti, Erick foi libe-
rado. Neste mês de Abril, recebeu a 
sentença, assinada pelo Juíz Dawber 
Gontijo Santos, absolvendo-o de 
qualquer ato criminoso. O ponto 
principal, que descartou a denúncia, 
foi o exame de DNA que comprovou 
que o sêmen encontrado na calcinha 
da suposta vítima não era de Erick, e 
sim de outra pessoa. O exame foi re-
alizado pelo Instituto de Criminalísti-
ca do Paraná, em Curitiba. 

Segundo o despacho do Juiz, 
após o resultado negativo do exame 
de DNA, a mãe da adolescente a te-
ria pressionado para que contasse a 
verdade. Conforme os autos, a jovem 
confessou à mãe que Erick não teria 
abusado dela e que ela tivera relações 

Exame de DNA comprovou a 
inocência de Erielton Costa 
Lemes, conhecido como Erick

Moto furtada um dia antes

ARQ
U

IVO
 PESSO

AL
D

IVU
LG

AÇ
ÃO

escondidas com outro adolescente. 
Em depoimento à polícia, a mãe e a 
filha declararam em junho do ano 
passado, que o rapaz teria forçado 
a jovem a manter relações com ele 
após ambos saírem de uma igreja e 
Erick ter levado a adolescente até a 
casa em seu carro. 

O suposto estupro, delatado pela 
menina, teria ocorrido dentro do car-

ro de Erick, antes de ele entregá-la na 
casa de sua mãe e seu padrasto, por 
volta das 22h15min do sábado 12 de 
junho de 2015. A mãe teria pressio-
nado a filha ao perceber sua roupa 
íntima lavada logo na manhã seguin-
te. À época, ela informou para a mãe 
que teria sido abusada por Erick. 
Após os fatos desmentirem, tanto a 
mãe como filha, decidiram contar a 
verdade a polícia.

A garota disse que mentiu à mãe 
e que, após Erick deixá-la em sua 
casa, teria saído escondido e foi se 
encontrar com outro adolescente, 
com quem teve, segundo os autos, 
relações sexuais de forma consenti-
da. Diante dos fatos e das evidências 
coletadas ao longo do processo, o Ju-
ízo da Comarca de Arapoti decidiu 
inocentar o réu de todas as acusações 
a ele imputadas. 

O pai de Erick, Jauri Lemes, ficou 
feliz com o resultado. “Ninguém sabe 
o que nossa família passou esse tem-
po todo. É triste você ver um filho 
preso injustamente, chorando sobre 
uma Bíblia afirmando categorica-
mente não ter feito nada. Passamos 
três meses por esta luta, mas graças a 
Deus a justiça foi feita e hoje ele pode 
comprovar a todos que não deve 
nada” falou o pai, aliviado com absol-
vição do filho.

Rapaz é inocentado da acusação
contra adolescente de 13 anos

Detidos com motocicleta roubada

Mercado foi a nova vítima

 FLAGRADA PELA PM

 ONDA DE ASSALTOS NA REGIÃO

Homem é preso suspeito
de furtar carga de soja

 EM PONTA GROSSA

PONTA GROSSA

Policiais Militares enca-
minharam à delegacia na 
manhã de sexta-feira, 13, 

um homem de 41 anos de idade, 
suspeito de furtar parte do carre-
gamento de soja de um trem de 
carga. O crime ocorreu no Bairro 
Cará-Cará, em Ponta Grossa.

Segundo informações de se-
guranças da empresa de trans-
porte ferroviário, o trem de carga 
estava parado sobre um viaduto 
no pátio de manobras de furnas 

e, durante a madrugada de sexta-
-feira, um caminhão Mercedes-
-Benz estacionou debaixo daque-
le viaduto e fez o transbordo dos 
grãos de um dos vagões.

Por volta de 9h, as diligências 
realizadas na região resultaram na 
localização do caminhão utiliza-
do no crime, parado frente a uma 
residência à Rua Deodoro Alves 
Quintilhano, ainda com a soja em 
sua carroceria. O proprietário do 
veículo negou a autoria do furto, 
mas acabou detido e conduzido à 
delegacia local.

PONTA GROSSA

Dois indivíduos foram detidos 
pela Polícia Militar na noite de 

sexta-feira, 13. Eles trafegavam pela 
região do residencial Jardim Aroeira 
em uma motocicleta Sundown Web 
100, furtada no último dia 12/05, 
quando foram surpreendidos e abor-
dados por uma equipe do Serviço 
Velado da PM (P/2), pertencente ao 
1º BPM. O condutor da moto, um 
adolescente de 16 anos de idade, e o 
passageiro, de 19 anos, negaram en-
volvimento no furto, alegando ter em-
prestado a motocicleta de uma tercei-
ra pessoa, não localizada. Suspeitos 
de receptação, ambos acabaram deti-
dos e encaminhados à delegacia.

ARAPOTI

Os assaltos protagonizados 
por duplas de criminosos 
estão se tornando cada vez 

mais comum na região. O último 
aconteceu no dia 11 em um merca-
do na Vila Romana, quando dois ele-
mentos encapuzados, um deles ar-
mado, adentrou no estabelecimento, 
no início da noite, e levou aproxima-
damente R$ 300,00 de um dos caixas.

Ninguém se feriu durante a ação, 
mas os bandidos fugiram e não fo-
ram localizados pela Polícia Militar 
(PM). Além de Arapoti, a cidade de 
Jaguariaíva também tem sofrido com 
este tipo de crime. Para o delegado da 
Polícia Civil de Arapoti, Dr. Durval 
Athayde Filho o problema está prin-
cipalmente na falta de policiamento 
nas ruas. “O efetivo é pequeno para 
prevenir o crime e aí os marginais se 
sentem a vontade” afirmou.

Homem morto 
a pauladas na 
Vila Romana

João Batista Domingues de Ma-
tos, 48 anos, foi morto com golpes 
de pau desferidos contra sua cabe-
ça no início da noite deste domingo, 
15. O autor do crime, um rapaz de 
26 anos, foi preso em flagrante e en-
caminhado à Delegacia de Polícia de 
Arapoti. Segundo a PM, o homicídio 
aconteceu por volta das 19h20min 
no quintal da residência do agressor. 
Ele alegou aos policiais que atacou 
a vítima após ter sido ameaçado. 
Segundo o comandante da PM, 
William Santos, ele tentou disfarçar, 
se compadecendo com a morte de 
João, mas já havia sido identificado 
por testemunhas como o autor. 

 ARAPOTI
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“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EL LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, 
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA 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 0002132- 78.2015.8.16.0100 
em que é requerente ANTÔNIO DE FÁTIMA DE OLIVEIRA E VILMA FARIA DE OLIVEIRA e 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz 
de Direito, que expedisse o presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imó-
vel usucapiendo sendo eles: IVONE APARECIDA DE MELO MIRANDA E REINALDO ALVES 
DE MIRANDA, VITOR AUGUSTO DE CARVALHO, ARGEMIRO DE CASTRO CÂNDIDO 
E VERA GONÇALVES CÂNDIDO E MUNICÍPIO 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 respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta querendo no prazo 
de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo constante de: “Área do lote nº 
22 com 360,00 m2, observando-se de dentro para fora a área do lote, com as seguintes medias e 
confrontações: Frente confrontando com a Rua Madre Paulina, numa distância de 12,00 metros; 
Fundos confrontando com os lotes 08 e 09, numa distância de 12,00 metros; Direita confrontando 
com o lote 23, numa distância de 30,00 metros e a Esquerda confrontando com o lote 21, numa 
distância de 30,00 metros” � 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, vinte e nove dias 
do mês de Outubro do ano de dois mil e quinze. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.
=======================================================
“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.”   O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, 
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA 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 FLORESTAIS 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: FLORESTAL VALE DO CORISCO LTDA, JOÃO MARIA PRESTES JU-
RASKI 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 FERREI-
RA 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 usucapiendo 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 especializada 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 presen-
te 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 INTERESSADOS 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FABIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, 
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA 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 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: IGUAÇU PAPEL E CELULOSE S/A, IMARIBO S/A INDÚS-
TRIA 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 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 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 Sil-
va, 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, advertidos de que se não contestada a presente ação, presu-
mir-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 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 embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratan-
do-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 sub-
seqüentes 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 dati-
lografei 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 advoga-
do da parte credora serão no equivalente a dez por cento sobre o valor atualizado do débito. Ha-
vendo integral pagamento no prazo determinado, 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 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 
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 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 publi-
cado 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� -
cador: 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”

IMÓVEIS
SOBRADO em Castro 3 quartos, sendo um suíte, 
quintal e garagem, condomínio fechado. R$ 340 mil.
Fone: (42) 9911-6291.

CASA – Vende ou troca – 7 peças, alvenaria, 
terrendo de 18 x 20 m, toda calçada, no Bairro 
Pedrinha, em Jaguariaíva, R$ 25 mil. Cida, fone (43) 
9636-3418.

CASA no Jardim Samambaia, Jaguariaíva, alve-
naria, 7 peças, murada, R$ 14 mil. Fone 43 9661-
9370.

CHÁCARA, 2.8 alqueires, documentação em dia, 
Bairro Cercado, em frente à Granja Castrolanda. R$ 
180 mil. Fone (42) 8857-5436.

BARRACÕES pré-moldados. Usados e semino-
vos, vários tamanhos. Com montagem na região. 
Fone (42) 9935-9235.

APARTAMENTO NOVO, Ponta Grossa 
- Edifício Cristal, Jardim Carvalho, próx.Tozetto e 
Condor, aptos c/2 quartos, opção c/ou sem suíte, 
c/sacada e churrasqueira. Até 2 vagas garagem, 
pronto para morar.  R$ 198 mil. Fones (42) 9972-
5387 / 9954-3335.

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.

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

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

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

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

VENDE 5 ALQUEIRESn o Bairro dos Alves, 
município de Sengés. 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.

ALUGA DUAS CASAS, Jardim Primavera, 
Jaguariaíva, mesmo terreno. Uma com 5 peças, 
outra com 3 peças. Rua Francisco Beltrão. Fone (43) 
9697-0713.

DIVERSOS
DIA DOS NAMORADOS - CACAU 
SHOW DE JAGUARIAÍVA O melhor 
presente para o seu amor.  Av. Conde Francisco 
Matarazzo, 118, centro. Telefone 3535-4525. Novi-
dades adoráveis de chocolate... Uma delícia!

CARRINHO DE BEBÊ  seminovo, por R$ 
120,00. Fone (43) 9697-0713.

VENDE BARCO de madeira, 5 m, por R$ 2 mil. 
Telefone (43) 9874-4631.

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

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

CÂMERA FUJI FILM, seminova, completa, 
c/carregador,etc. R$ 120,00. Fone (43) 9697-0713.

VENDE 10 metros de muro pré-fabricado, por R$ 
600,00. Fone (43) 9874-4631.

BICICLETA INFANTIL por R$ 150,00. Fone 
(43) 9874-4631

COMPRA MICROONDAS usado. Rafaela, 
Fone (43) 9822-3410.

VENDE VIDEOGAME por R$ 380,00. Fone 
(43) 9697-0713.

CAIXA DE SOM, corneta, 02 tweeters, por R$ 
800,00. FONE (43) 9808-23...

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).

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 
82.069.113/0003-70, torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para secagem, 
armazenamento e comercialização de grãos e cereais, instalada em sua sede na Rodovia Gover-
nador Parigot de Souza PR092, km 220, s/n - Cachoeirinha - Arapoti/Paraná.

SERVIÇOS
CARTEIRA DE MOTORISTA Em Jaguar-
iaíva, aprenda a dirigir ou renove a sua carteira de 
habilitação na AUTOESCOLA LUDWIG, no Jardim 
Matarazzo. Lá tem o melhor preço, melhor atendi-
mento e excelentes instrutores. Carteiras A, B, C e 
D - Fone (43) 3535-1086. 

FRETES E MUDANÇAS Telefone (42) 9912-
0572 ou (42) 8853-9781

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

ALINHAMENTO E SUSPENSÃO, bal-
anceamento, calibragem, recuperação de rodas, em 
Ponta Grossa é na WEST RODAS. Também comér-
cio de pneus e rodas esportivas. Rua Júlia Lopes, 49, 
Nova Rússia – Ponta Grossa – PR.

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

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

MARIA BRASILEIRA  - Você precisa de dia-
rista, motorista, cozinheira, jardineiro, cuidador, babá, 
profi ssionais de confi ança? Agora em Jaguariaíva 
tem a MARIA BRASILEIRA. Ligue para (43) 3535-
4050.

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

VEÍCULOS
CAMINHONETE TOYOTA BANDEI-
RANTES, 4X4, 1996/97, cabine dupla, carroceria 
estendida, estado de nova. R$ 36 mil.,  Fones 43 
3535-72-22 ou 43 9979-3118.

HONDA CIVIC 2014, estado de novo, com-
pleto, automático, prata, único dono. Valor da tabela 
Fipe. Fone (43) 9111-1121.

GOL 2005, 8 V, branco, gasolina, aro 15, R$ 
13.500,00. Fone (43) 9901-9495.

GOL BOLA 95, branco, R$ 8 mil. Fone (43) 
9652-2953.

GOL 96, quadrado, motor CHT, preto, rodão, aro 
14, R$ 5.800,00. Fone (43) 9968-4611.

MOTO CG 125, 2008, preta, R$ 2.500,00. Fone 
(43) 9822-3410.

MOTO TORNADO 2005, preta, pneus novos, 
R$ 4.500,00. Fone (43) 9640-0707.

GOL 1.6 MI 97, bom estado, pneus meia vida, 
embreagem nova,  à vista R$ 6.990,00. (43) 9615 0960.

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

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.

FUSCA 74, motor 1500, reformado, azul, R$ 
3.500,00. Troca por moto. Fone (43) 9640-0707.

FUSCA 1980, ótimo estado, R$ 4.000,00. Fone 
(42) 9810-2588.

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

CAMINHONETE FORD F-100, 1979, 4 
CIL.,gasolina, motorn novom capota de fi bra, estado 
de nova. R$ 22 mil.,  Fones 43 3535-72-22 ou 43 
9979-3118.

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.

ABANDONO DE EMPREGO
A Senhora
Maria Isabel Dias de Oliveira
Rua Celio Augusto Bonardi, 1110
Jardim Aratinga
Arapoti – PR

Solicitamos à Sra. MARIA ISABEL DIAS DE OLIVEIRA, portadora da CTPS 63972, série 0029/PR, 
que retorne ao trabalho imediatamente após conhecimento desta publicação, visto que seu último 
benefício de número 6118341625 expirou em 22/03/2016, conforme comunicado de decisão da 
Previdência Social. O seu não comparecimento ate o dia 25/05/2016 caracterizará abandono de 
emprego. 
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PAPO FEMININO
ALESSANDRA HEUER  | alessandra.heuer@hotmail.com

Óleos essenciais, você conhece?
O uso dos óleos essenciais vem ganhando destaque entre 

as mulheres. Esta é uma prática fi toterápica que visa a 
restabelecer o equilíbrio e a harmonia.

O que é?
Óleo essencial é uma substância extremamente concentrada, que 
possui diversos componentes químicos terapêuticos. O aroma, a cor e a 
densidade variam. 
Os óleos essenciais podem ser usados em massagens, através de cremes 
e loções, ou mesmo puro. Também podem ser usados em inalação. 

Para que serve?
O uso dos óleos essenciais é muito comum na área farmacêutica, 
terapêutica e cosmética, mas hoje vemos muitas pessoas usando o óleo 
puro em aplicações caseiras, sem preparo.
São as propriedades medicinais que chamam a atenção. Vamos 
conhecer as indicações mais famosas?
- Óleo de cravo da Índia – é um analgésico muito poderoso
- Óleo de lavanda – é usado como antisséptico e calmante
- Óleo de alecrim – usado como estimulante mental, renova as 
energias. Atenção, não deve ser usado na gravidez.
- Óleo de canela – auxilia na cura de dores de cabeça e favorece a 
concentração
- Óleo de castanha – super hidratante para áreas extra secas como 
cutículas e cotovelos
- Óleo de jasmim – tem indicações contra a depressão e poderes 
afrodisíacosafrodisíacos

Arapoti sedia primeiro 
torneio municipal de Poker

 APOSTA MÁXIMA

ARAPOTI

A Liga Arapotiense de Poker 
realizou neste sábado, 14, o 
seu 1º campeonato munici-

pal. Com o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, o evento contou com a parti-
cipação e organização de integrantes 
da Liga de Ponta Grossa e reuniu 
aproximadamente 80 jogadores ins-
critos de toda a região. A competição 

foi realizada no Centro Estudantil.
O Presidente da Liga, Eduardo 

Chaowiche, ressaltou a importância 
da realização do evento. “Nosso obje-
tivo é popularizar o Poker, que hoje já 
é considerado um esporte da mente, 
buscando acabar com o preconcei-
to existente em relação aos jogos de 
cartas. Estamos felizes com a grande 
participação e a tendência é aumen-
tar cada vez mais” falou Eduardo.

Para participar, o jogador teria 
que pagar o “buy-in” de R$ 60,00. O 
torneio era livre para maiores de 16 
anos com a liberação dos pais e para 
maiores de 18 anos. Boa parte da 
renda foi revertida para instituições 
de caridade do município. Cada jo-
gador teve que doar também 1 kg de 
alimento não perecível. A Liga pre-
tende realizar, ainda este ano, outros 
quatro eventos deste nível.

Participaram da inédita competição mais de 80 jogadores de toda a região

Equipe da Liga 
Arapotiense 

pretende 
realizar outros 
quatro eventos 
ainda este ano

Campeonato Municipal de 
Futebol tem início no dia 29

 COMPETIÇÃO EM SENGÉS

SENGÉS

A Prefeitura Municipal atra-
vés da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, Esporte 

e Turismo, divulgou a tabela  do 
Campeonato Municipal de Fute-
bol de Campo 2016. 

O torneio terá início no próximo 
dia 29 de maio com partidas disputa-

das nas tardes de domingo no Está-
dio Municipal Jaime Jorge (Campão).

As nove equipes foram dividi-
das em três grupos de três equipes. 
Classifi cam-se para as quartas de 
fi nal as oito melhores equipes clas-
sifi cadas que se enfrentam em par-
tidas únicas em formato mata-ma-
ta até a decisão que deve ocorrer 
no mês de Julho.

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

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
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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

ECD X ECF: Quais as diferenças?

O que é ECD?
 Instituída para fi ns fi scais e previdenciários, a ECD é parte integrante 

do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e surgiu para substi-
tuir a escrituração que antes era realizada em papel, para a versão digital. 

Compreende a transmissão dos livros: Livro Diário e seus auxiliares, se tiver;
Livro Razão e seus auxiliares, se tiver; Livro Balancetes Diários, Ba-

lanços e fi chas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles 
transcritos.

Quem está obrigado à entrega da ECD?
Para o ano de 2016, estão obrigadas a adotar a ECD, a partir dos fatos 

ocorridos em 01 de janeiro de 2015: Pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real; Pessoas jurídicas tributadas com base no lu-
cro presumido, que distribuem a título de lucros, sem incidência do Im-
posto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), uma parcela dos dividendos 
ou lucros superiores ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída de 
todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita; Pessoas jurídicas 
imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano-calendário, 
foram obrigadas a apresentar a Escrituração Digital das Contribuições, 
conforme Instrução Normativa RFB 1.252/2012; Sociedades em Con-
ta de Participação (SCP), como livros auxiliares do sócio ostensivo. 

A ECD torna-se facultativa para outras sociedades empresariais. As 
micro e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional estão 
dispensadas dessa obrigação.

Prazo de entrega: A entrega da ECD será encerrada no dia 31 de maio 
de 2016, às 23h59min59s, horário de Brasília.

O que é ECF?
A ECF é uma obrigação acessória que tem por objetivo interligar os 

dados contábeis e fi scais que se referem à apuração do IRPJ e da CSLL, 
agilizando o processo de acesso do Fisco e tornando mais efi ciente o proces-
so de fi scalização através do cruzamento de dados digital.

A ECF foi implantada com o intuito de substituir a DIPJ (Declara-
ção de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), dando ao Fisco um leque 
maior de informações. A ECF é composta por 14 blocos, o que a torna 
mais complexa e trabalhosa, obrigando as empresas a reforçar a geração 
de informações corretas no momento do lançamento. Uma das novida-
des trazidas pela nova obrigação é a exclusão do preenchimento da fi cha 
referente à apuração do IPI, cujo trabalho era extenso.

Para ser gerada, a ECF precisa seguir o leiaute apresentado no Ma-
nual de Orientação da Declaração, que descreve todas as etapas para a 
entrega, além de informações no caso de necessitar retifi car a declaração.

Quem está obrigado à entrega da ECF?
Para o ano de 2016, a obrigatoriedade é imposta a todas as pessoas ju-

rídicas atuantes no Brasil, inclusive imunes e isentas, devendo apresentar 
seus dados a partir do ano-calendário de 2015.

Vale destacar que a ECF não se aplica a: Pessoas jurídicas optantes 
pelo Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribui-
ções das quais micro e empresas de pequeno porte enquadradas (Simples 
Nacional), bem como àquelas entendidas como Autarquias, Fundações e 
Órgãos Públicos; Pessoas jurídicas inativas;

Além das pessoas jurídicas que são imunes e isentas em rela-
ção aos fatos ocorridos no ano-calendário, aquelas que não foram obri-
gadas a apresentar a Escrituração Fiscal Digital para o PIS/Pasep, da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofi ns) e da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições).

Em relação à ECF, o prazo fi nal de entrega estipulado no art. 3º da Ins-
trução Normativa RFB 1.422/2013, alterado pela Instrução Normativa 
RFB 1.524/2014, é dia 29 de julho de 2016 relativo ao ano-calendário 
de 2015.

Qual a diferença entre ECD e ECF?
A ECD foi instituída para fi ns fi scais e previdenciários, enquanto a 

ECF é destinada a obter informações relativas a todas as operações que 
possam infl uenciar a composição e o valor devido da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurí-
dica (IRPJ).

Faz parte do envio digital da ECD os livros: Diário, Razão e Balancetes 
Diários, Balanços e Fichas de Lançamento. Já para pessoas jurídicas tri-
butadas pelo Lucro Real, a ECF torna-se obrigatória à escrituração digital 
do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). Os demais contribuintes va-
lem-se de um leque de informações para a apuração da base de cálculo 
do IRPJ e CSLL.

A ECF substitui a DIPJ, tanto as empresas optantes pelo Lucro Real 
quanto as optantes pelo Lucro Presumido, além das entidades isentas ou 
imunes do IRPJ e CSLL, como é o caso das Organizações Não Governa-
mentais (ONGs).

Vejamos algumas distinções entre a ECD e a ECF, 
que não podem passar despercebidas. Confi ra!

A Faculdade Arapoti (ULT FATI) 
está com inscrições e matrículas 
abertas para graduados em 
Administração e Pedagogia, 
preferencialmente egressos da 

FATI, que desejam obter uma segunda graduação, 
aproveitando os estudos do seu curso. Graduados em 
Administração podem fazer Ciências Contábeis e os de 
Pedagogia, cursar licenciatura em Letras, em dois anos 
ou quatro semestres. Pode haver horários flexíveis e 
concluir em, no máximo, 3 anos.

Não há necessidade de vestibular, uma vez que o 
interessado já é portador de diploma superior, bastando 
efetivar a matrícula. O investimento poderá ser estendido 
em 2 ou 3 anos, flexibilizando com o orçamento familiar. 

As matrículas podem ser feitas na Secretaria da FATI, em 
Arapoti e maiores informações, com os coordenadores dos 
Cursos: Júlio Cesar Ferreira (Ciências Contábeis) julioponta@
ig.com.br e José Carlos de Carvalho (Letras) josecarlos@fajar.
edu.br ou ainda pelo telefone (43) 3557-2566.

O evento acontece nos dias 18, 
19 e 20 de maio e, segundo a Co-
ordenadora do Curso de Direito 
da ULT-FAJAR, Rosângela Lascosk 
Massinhan,  será realizado nas de-
pendências da Faculdade, com iní-
cio, todos os dias, às 19 h30 min. 

“O momento político e econô-
mico pelo qual passamos,  exige 
uma refl exão a respeito de temas 
que  são abordados diariamente e 

que, portanto, necessitam de uma 
melhor compreensão para uma 
crítica acadêmica envolvendo tam-
bém o dia a dia dos operadores  do 
Direito” explica Rosângela.

Os temas a serem abordados 
pelos palestrantes serão: A Ética 
Profi ssional; Os Aspectos relevantes 
do Novo Código de Processo Civil; 
Ativismo Judicial e Judicialização Po-
lítica, que serão apresentados pelos 

palestrantes Eleida Pontes, Dr. Renê 
Helmann e Rossane Cristina Ferraz 
dos Santos. A Semana Acadêmica 
é aberta à Comunidade, devendo 
os interessados efetivarem a inscri-
ção nas dependências da faculdade. 
A taxa de inscrição é de  R$ 30,00 
para acadêmicos e de R$ 50,00 para 
advogados e demais interessados. 
Participantes receberão certifi cado 
de participação  de 15 horas.

Direito da Fajar tem semana 
acadêmica, de 18 a 20/05

FATI oferta 2a Habilitação


