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Sociedade se une para dar um basta 
na insegurança da rodovia PR-092

MOBILIZAÇÃO

Grupo de estudantes e representantes da sociedade exigem 
medidas emergenciais para aumentar a segurança na rodovia PR-

092, no trecho entre Arapoti e Jaguariaíva. Somente neste ano, cinco 
mortes foram registradas nos poucos mais de 15 km entre as duas 
cidades. Colocação de radares, recape asfáltico, pintura de faixas, 

melhoria na sinalização e implantação de terceiras faixas são algumas 
das solicitações apresentadas às autoridades. [PÁGINA 3]

SAÚDE: GOVERNO INAUGURA MATERNIDADE DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DOS CAMPOS GERAIS

[PÁGINA 9]
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Jaguariaíva: PM apreendeu 5 kg 
de maconha com casal de irmãos
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PR registra crescimento de 12%
em trabalhadores por conta própria

Irregularidades: Prefeito de
Piraí do Sul é multado pelo TCE
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EDITORIAL

Passando o país a limpo
A crise parece não ter fim. Na 

verdade, o PMDB acreditou 
que poderia ter paz com o 

afastamento de Dilma Rousseff. Só não 
contava com os danos que os desdobra-
mentos da Operação Lava-jato continu-
aria a causar em seus caciques que estão 
afundados em um mar de lama tanto 
quanto os petistas, bem como boa par-
te do Congresso Nacional. Os políticos 
profissionais de Brasília acreditaram que 
espirrar com a Dilma e o PT do poder se-
ria suficiente para frear as investigações e 
que tudo seria varrido para debaixo do 

tapete. Ledo engano.
O que não contavam é que a Lava-Ja-

to já não pertence somente ao Juiz Sérgio 
Moro. A cultura criada pela operação 
transcendeu as fronteiras do Judiciário e 
hoje já está enraizada em cada cidadão 
brasileiro que não quer mais compactu-
ar e conviver com os casos de corrupção. 
Chega de Caixas 2, Propinas e desvios de 
recursos públicos. Chega de varrer a su-
jeira para debaixo do tapete. 

Os políticos profissionais de Brasília 
acreditavam que com o afastamento 
de Dilma, o ânimo da população arre-

feceria e eles poderiam abafar natural-
mente os demais escândalos revelados 
recentemente e que já produziram duas 
vítimas, integrantes do novo Governo do 
presidente interino, Michel Temer. Se as 
revelações forem se multiplicando e res-
pingando nos demais membros do alto 
escalão do Planalto, a tendência é que o 
Governo se torne insustentável. Como a 
Presidente Dilma também não teria con-
dições de colocar o país na direção corre-
ta, o ideal seria a realização de eleições 
gerais já.

Novas eleições com a proibição da 

candidatura de nomes investigados pela 
Lava-Jato. Aí com certeza, com um novo 
presidente eleito democraticamente pelo 
povo, teria mais legitimidade para tocar 
as reformas que este país precisa para 
sair da inércia em que se encontra atual-
mente. A limpeza tem que ser geral e não 
deve sobrar pedra sobre pedra para que 
esse atual sistema político corrompido 
seja definitivamente extinto e possamos 
contar com meios de Governo mais jus-
tos e transparentes e que visem o bem-
-estar da população, cansada de pagar 
a conta.

A Sociedade deseja que a Lava-Jato limpe o mar de lama que corrompeu os políticos profissionais de Brasília
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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

Medida entrou em vigor no dia 02/03/2016

A Lei 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), especificamente em seu 
artigo 148-A, tornou obrigatório o exame toxicológico por clínicas con-

veniadas ao ensejo da primeira habilitação ou renovação das categorias C, 
D e    E,  determinando  que qualquer motorista habilitado ou que pretenda 
a habilitação nas categorias destacadas alhures, deverão ser submetidos pela 
entidade responsável ao exame toxicológico, o qual integra o rol de exames de 
aptidão física para aprovação ou não do mesmo, com escopo de desenvolver 
a função de motorista profissional.

Seguindo essa orientação, o artigo 168, parágrafo 6º, da CLT,  passou a 
ser obrigatório o exame toxicológico por parte do empregado ao ensejo de 
sua admissão, bem como no ato do seu desligamento, o qual terá direito de 
requerer a contraprova, sendo claro que tal exame encontra-se direcionado 
a motorista profissional, sem qualquer ressalva em relação a especificidade 
do transporte. Desta forma traçando um paralelo para com a C.L.T (Conso-
lidação da Leis do Trabalho), embora a empresa não possa usar o resultado 
para classificar o empregado como apto ou inapto para desempenhar suas 
funções, deverá realizar os exames toxicológicos na sua admissão e demissão, 
quando for habilitado nas categorias C, D e E, independentemente do tipo de 
transporte que o mesmo venha a realizar (cargas ou passageiros).

Tendo em vista tratar-se de tema ainda sem discussão em nossas cortes, 
deixamos de trazer à baila qualquer posicionamento Jurídico dos Tribunais.

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Exame Toxicológico para motoristas – CNH Oposição lança o nome do 
vereador Carlinho Moreira

 PRÉ-CANDIDATURA A PREFEITO

ARAPOTI

Durante a sessão da Câmara Municipal 
desta segunda-feira, 30, o vereador 
Luis Carlos Moreira (PSDB) afirmou 

que é pré-candidato a prefeito da cidade 
nas eleições municipais deste ano. Carlinho 
compõe a base de oposição ao atual prefeito 
Braz Rizzi (DEM) e contou com o apoio dos 
demais integrantes oposicionistas no Legisla-
tivo, o presidente da Casa, vereador Wesley 
Carneiro Ulrich – Lelo (PSD), Nelson Aguiar 
– Pepe (PSDB) e Vilson Soares (PSD).

A ideia do grupo é fortalecer o nome de 
Carlinho até que este seja consolidado ofi-
cialmente nas convenções que devem ocor-
rer até o início de Agosto. “Vamos encarar 
este desafio para nos colocarmos a dispo-
sição da população arapotiense” afirmou o 
vereador. Com a indefinição do lançamento 
de uma possível candidatura do ex-prefeito 
Luis Fernando de Masi (PSDB), abriu-se a 
possibilidade do grupo na definição de um 
representante no pleito. A ideia é contar com 
o apoio de Fernando, já que ambos perten-
cem ao mesmo partido.

PERMANECEM EM PÉ
Com a possibilidade de Fernando realmente 

não disputar a eleição, a tendência é que mais 
candidatos se lancem na disputa. O próprio 
atual prefeito Braz Rizzi (DEM), que não des-
cartou a busca pela reeleição, poderá decidir por 
continuar na disputa. Também continuam forte 
e trabalhando em suas pré-candidaturas, o ban-
cário Divair da Silva (PV), os empresários Irani 
Barros (PDT) e Marco Dorigon (PP), além de 
Jan Pot – Potinho (PMDB) .

Vereador lançou nome durante sessão 
desta semana: “Coloco-me a disposição”

Braz (DEM), 
Divair (PV), 

Dorigon (PP) 
Irani (PDT) e 

Potinho (PMDB) 
seguem firme 

com as pré-
candidaturas.
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 "RODOVIA DA MORTE"

JAGUARIAÍVA

Somente neste ano de 2016, 
cinco pessoas já perderam a 
vida em acidentes ocorridos 

na rodovia PR-092 no trecho entre 
Jaguariaíva e Arapoti. No ano pas-
sado foram 11 as vítimas fatais. Essa 
sensação de insegurança motivou 
alunos dos cursos de Direito e En-
genharia Florestal da ULT FAJAR a 
encampar uma luta por melhorias 
urgentes na PR-092.

Além dos constantes acidentes, 
a má onservação da rodovia, bem 
como a péssima sinalização, são 
motivos para que a sociedade da 
região se mobilize visando sensibi-
lizar as autoridades estaduais. Um 
manifesto assinado por alunos da 
faculdade, endereçado aos repre-
sentantes da região no Governo do 
Estado e na Assembleia Legislati-
va, solicita medidas emergenciais 
como a conservação do pavimento 
com recape asfáltico, pintura das 
faixas, colocação dos olhos de gato, 
a construção de terceiras faixas e a 
instalação de radares no perímetro 
urbano da rodovia.

Segundo o levantamento reali-
zado pelo grupo, passam pelo tre-
cho, que compreende pouco menos 
de 20 Km, aproximadamente 6.000 
carros (4.500 caminhões). Os da-
dos da Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE) apontam que em 2015 acon-
teceram no trecho 96 acidentes. 
Nos primeiros quatro meses deste 
ano já ocorreram 25 acidentes.

Um dos diretores da faculda-

Último acidente no mês passado 
vitimou um casal. Na rodovia 
trafegam diariamente pelo trecho 
aproximadamente 6.000 veículos 
mas o trecho apresenta má 
conservação e péssima sinalização 
aumentam os riscos de acidentes

A Polícia também encontrou 
grande quantidade na 
residência dos suspeitos
no Primavera III
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de, Flávio Brondani, apoia a ideia 
encampada pelos alunos. “É neces-
sária uma atitude para reduzirmos 
os riscos de acidentes. Se for neces-
sário, vamos mobilizar a sociedade 
para quem sabe até mesmo bloque-
ar a rodovia como forma de chamar 
a atenção das nossas autoridades 
para o problema” falou o diretor. 

O representante de um grupo li-
gado a Igreja católica e ex-vereador, 
Ademir Moreira, também se mani-
festou a favor da união de esforços 
para uma solução urgente. “Em re-
cente estudo levantado por nosso 
grupo, foi apontado que, proporcio-
nalmente, Arapoti tem o 80º trânsi-
to mais violento do país, em grande 
parte pelos acidentes ocorridos no 
perímetro urbano desta rodovia. 
Então nos colocamos a disposição 
para engrossar esse coro” afi rmou.

Para ele, o problema de se-
gurança na rodovia ainda não foi 
resolvido por falta de representati-
vidade. “Hoje estamos com pouca 
voz junto ao Governo do Estado. 
Nossos representantes políticos 
não estão conseguindo pressionar 
sufi cientemente o Governador e os 
órgãos competentes para o proble-
ma” complementou Ademir.

Após o início da movimentação 
mais intensa da sociedade da região, 
alguns resultados já começaram a 
aparecer. Na última semana a RPC 
TV, através do telejornal Paraná TV, 
esteve apresentando matéria sobre 
o perigoso trecho entre Arapoti e 
Jaguariaíva que têm apresentado al-
tos índices de acidentes.

Mobilização por maior segurança na
PR-092 une estudantes e sociedade

Polícia Militar prendeu 5 kg de 
maconha com casal de irmãos

 RODOVIÁRIA DE JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

Policiais Militares do 2º Pelotão 
da PM apreenderam na tarde 
de sábado, 28, quase cinco 

quilos de maconha. A apreensão 
ocorreu no terminal rodoviário da 
cidade e resultou na prisão de duas 
pessoas, acusadas de envolvimento 
com o tráfi co de drogas.

Atendendo a uma denúncia 
anônima, a equipe PM se dirigiu a 
estação rodoviária, onde suposta-
mente estaria uma mulher com cer-
ta quantidade de maconha aguar-
dando o embarque com destino ao 
município de Piraí do Sul. 

Ao perceber a chegada dos po-
liciais, um casal de irmãos empre-
endeu fuga do local, mas foi alcan-
çado e abordado pela PM. Numa 
mochila carregada pelos suspeitos 
os policiais localizaram pouco mais 
de 3,5 Kg de maconha, fracionados 
em tabletes. Ambos acabaram pre-
sos e encaminhados à delegacia da 
cidade, onde a mulher detida assu-
miu possuir mais entorpecentes em 
sua residência, à Rua São Borja, no 
Bairro Jardim Primavera III.

Diante da confi ssão, novas dili-

gências foram realizadas no imóvel 
indicado pela infratora, onde foi 
apreendido mais um tablete de ma-
conha. Durante a ocorrência foram 
retirados de circulação, ao todo, 
quase cinco quilos do entorpecente.

Três são detidos por posse irregular de arma
 CARTOLA

JAGUARIAÍVA

Entre os dias 28 e 29 de maio, 
a Polícia Militar (PM) reti-
rou de circulação três armas 

de fogo em situação irregular. As 
apreensões ocorreram em Arapo-
ti, Ponta Grossa e Jaguariaíva. Três 
pessoas foram detidas. 

No sábado, 28, em Arapoti, 
atendendo a uma denúncia de por-
te ilegal de arma de fogo, registrada 
por volta de 03h30min, Policiais 
passaram a realizar diligências em 
busca do infrator, o qual estava 
circulando pelo município num 
veículo GM/Celta. O suspeito de-
nunciado, de 23 anos de idade, e seu 
automóvel foram localizados pela 
PM em um bar à Rua João Sampaio, 
na Vila Santo Antônio. A arma de 
fogo indicada na denúncia, uma 
garrucha calibre 22, foi encontrada 
durante vistoria ao estabelecimento 
comercial. 

Ainda no sábado, em Ponta 
Grossa, às 22h30min, atendendo a 
outra denúncia anônima, equipes 
policiais se dirigiram a uma resi-
dência na Vila Coronel Cláudio, 
no Bairro de Uvaranas, onde um 
adolescente de 15 anos de idade, 
suspeito de envolvimento com o 
tráfi co de drogas, estaria guardando 

uma arma de fogo e dinheiro prove-
niente do comércio de entorpecen-
tes. No Imóvel, após ter a entrada 
franqueada, os policiais apreende-
ram um revólver calibre 32 e pouco 
mais de dois mil e seiscentos reais 
em moedas, de origem não com-
provada. 

Por fi m, no início da noite de do-
mingo, 29, em Jaguariaíva, a equipe 
da PM abordou um bar na Vila Pri-

mavera. Ao vistoriar o veículo de 
um dos clientes do estabelecimen-
to, um VW/Gol, foi encontrado em 
seu interior um revólver calibre 38. 
Não possuindo autorização para 
porte ou registro da arma de fogo 
o infrator, de 53 anos de idade, 
acabou detido. Os três envolvidos 
foram encaminhados às delegacias 
locais para as medidas legais perti-
nentes a cada caso.

As armas foram apreendidas em Arapoti, Jaguariaíva e Ponta Grossa
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INSCRIÇÕES DO SISU ATÉ QUINTA-FEIRA
Pela internet, no site do Sisu 

(http://sisualuno.mec.gov.br), estão 
abertas desde ontem (30.05), até 02.06 
(quinta-feira), as inscrições para o Sisu. 
Podem se inscrever os estudantes que 
fizeram o ENEM 2015 e não tiraram 0 
na redação. No ato da inscrição, deve 

escolher até duas vagas. O resultado 
será divulgado no dia 6 de junho e a 
matrícula será entre os dias 10 e 14 
de junho. Quem não for selecionado, 
participa da lista de espera, entre 6 e 
17 de junho. A convocação ocorrerá a 
partir de 23 de junho.

GOVERNO TEMER 
Enquanto o governo do presidente Michel Temer busca colocar o país 

nos eixos, os petistas e simpatizantes de Dilma e Lula, fazem de tudo para 
atrapalhar. Quem perde com isso? O Brasil e os brasileiros. Nós, que sem-
pre pagamos a conta por causa das rixas políticas dos políticos. Pesso-
as falsas que só pensam em si mesmos e não querem ajudar o país, mas 
somente buscam seus próprios interesses. Deus ajude que não apareçam 
mais problemas e a equipe governista possa realmente governar. Nós sem-
pre “pagamos o pato”. Sempre sobra pra gente.

DUAS ESCOLHAS ERRADAS
É indubitável a convicção de que o Presidente Temer escolheu dois 

nomes para compor o ministério, que prejudicaram, já no início, o seu 
governo: Romero Jucá e Fabiano Silveira. Errar é humano, mas erros como 
esses não podem acontecer com um presidente que busca a aprovação 
popular e do Congresso Nacional. O projeto governista está no caminho 
certo, porém é preciso mais atenção nas escolhas.  

INSCRIÇÕES PARA O ENEM 2016
O número de inscritos para o ENEM deste ano deve alcançar a casa 

de 8,8 milhões. A informação foi feita pela presidente do INEP. As provas 
acontecerão nos dias 5 e 6 de novembro. Mais informações no site http://
enem.inep.gov.br/. 

GRIPE H1N1 – ÁLCOOL EM GEL NAS MÃOS 
Em Ponta Grossa, foi confirmada a primeira morte por causa da gripe 

H1N1. Uma morte que estava sob suspeita foi descartada, mas um tercei-
ro caso está sendo observado e aguarda confirmação. A população deve se 
prevenir, através do uso do álcool em gel, várias vezes por dia. É um hábito 
importante. Também devem ser orientadas as crianças para que utilizem 
o álcool em gel quantas vezes puderem, durante o dia. Outros cuidados: 
deixar os ambientes arejados e sempre que tossir, cobrir o rosto, mas nun-
ca com as mãos. Nunca mesmo se deve levar a mão à boca quando tossir.

FAÇA PÓS-GRADUAÇÃO
Em Jaguariaíva, mais de 80 cursos de Pós-graduação a distância no 

Polo Uninter de JAGUARIAÍVA, credenciado pelo MEC. Consulte no site 
UNINTER.COM o curso que mais combina com você. Aulas totalmen-
te 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. 

CAMPANHA D0 AGASALHO 2016 
Em Jaguariaíva, a Campanha do Agasalho está acontecendo, com a partici-

pação das empresas, das associações, órgãos públicos e escolas. O frio chegou 
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, FAJAR, Prefeitura, Câmara Municipal 
e  CEJ (Uninter, Jumper, Autoescola Ludwig, Folha Paranaense). Participe! 

INSCRIÇÕES PARA O FIES – 14 A 17 DE JUNHO
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) oferta mais de 100 mil 

vagas no segundo semestre. No primeiro semestre, das 250 mil vagas com 
financiamento ofertadas, cerca da metade não foi preenchida. E das 100 
mil vagas remanescentes que não forem preenchidas até o segundo se-
mestre serão novamente ofertadas. As inscrições devem ser feitas de 14 a 
17 de junho. Neste 31 de maio, são divulgadas as vagas selecionadas pelo 
MEC. O resultado será divulgado no dia 20 de junho.
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PANORAMA POLÍTICO

Governo derretendo
Nem bem começou e o Governo Temer já enfrenta 

graves crises internas. Dois de seus ministros em duas 
semanas já caíram vítimas das gravações bombásticas 
do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. As su-
postas interferências na Operação Lava-jato estão derre-
tendo o novo Governo. Tanto é assim, que dois senadores 
que votaram pela admissibilidade do Impeachment, Ro-
mário (PSC) e Acir Gurgacz (PDT) já admitem votarem 
contra na 2ª votação, o que seria suficiente para barrar o 
afastamento de Dilma Rousseff. O acerto para reversão 
do placar passa por uma possível promessa de que se fos-
se reconduzida ao cargo, a presidente se comprometeria 
a convocar novas eleições gerais. 

Frigorífico em Jaguariaíva?
O prefeito José Slobodá (PHS) conta com a defi-

nição dos empresários árabes para a confirmação da 
instalação da nova indústria no município. Prova-
velmente, na visão do prefeito, essa seria sua cartada 
decisiva para garantir a reeleição. A nova empresa ge-
raria em torno de 1.400 empregos diretos com o abate 
de 400 mil aves por dia. O tema monopolizou os de-
bates na última sessão da Câmara Municipal, dando 
mostras de que este deve ser o trunfo da situação para 
garantir votos nas eleições de outubro.

Nova Candidatura em Arapoti
Para evitar qualquer problema, a oposição já 

decidiu se garantir e lançou nesta semana o nome 
do vereador Carlinho Ratinho (PSDB) como pré-
-candidato a prefeito. A ideia surgiu com a pos-
sibilidade de Fernando não lançar sua candida-
tura às eleições. Agora, caso Fernando decida se 
lançar no pleito, é provável que o grupo se reúna 
em torno dele. Agora, com o nome de Ratinho já 
oficialmente lançado, naturalmente forçaria o 
ex-prefeito, que é do mesmo partido, a apoiá-lo 
em um possível candidatura, caso realmente não 
entre na disputa.

Juliano em Sengés?
A mesma situação vivida em Arapoti é vivida 

em Sengés. Há uma grande indefinição em torno 
do lançamento da candidatura do ex-prefeito Ju-
liano Dória (PMDB). Segundo fontes, Juliano esta-
ria bem posicionado em sondagens internas. Caso 
ele decida por novamente se lançar na disputa, 
muitos outros possíveis candidatos deixariam a 
corrida eleitoral. Porém, um que já confirmou nos 
bastidores que não abandonará a pré-candidatu-
ra, independente de quem sejam os outros candi-
datos, é o vereador Nettinho Bolo (PV).

DIEGO SOARES | jornalistadiego@yahoo.com.br

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

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

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

do Estado, Assembleia Legislativa (todos 
os gabinetes), Prefeitura de Curitiba, 
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Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro, 
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Prefeito de Piraí do Sul é 
multado em R$ 14,5 mil

 10 IRREGULARIDADES

PIRAÍ DO SUL

O Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná (TCE-PR) 
multou o prefeito Valen-

tim Zanello Milleo (gestões 2005-
2008 e 2013-2016), no valor de R$ 
14.509,80, em função de dez irre-
gularidades ocorridas no ano de 
2006, durante seu primeiro man-
dato. O órgão de controle externo 
também emitiu parecer prévio pela 
desaprovação das contas daquele 
exercício.

Entre as irregularidades iden-
tificadas pela Diretoria de Contas 
Municipais (DCM), unidade téc-
nica responsável pela instrução do 
processo, estão: despesas sem pro-
cedimento licitatório ou sem indi-
cação de dispensa; detalhamento 
insuficiente dos programas, ações 
e indicadores do plano plurianual; 
excesso de dispositivos para alte-
ração da lei orçamentária; cálculo 
superestimado na projeção das 
receitas do quadriênio 2006-2009 
no Plano Plurianual e utilização 
de dotações de fontes vinculadas 
como recursos para abertura de 

Após o trânsito em julgado 
do processo as contas do 
prefeito Tim Milleo serão 
julgadas pela Câmara
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créditos adicionais.
Também foram apontadas 

como irregulares a existência de 
valores consignados em folhas de 
pagamento sem o devido repas-
se aos credores; divergência nos 
ajustes efetuados nas conciliações 
bancárias em confronto com os 
extratos bancários subsequentes; 
falta de indicação na declaração do 
cálculo atuarial, do percentual in-
dicado para contribuição patronal 

e dos servidores ao regime próprio 
de previdência; e falta de repasse da 
contribuição ao regime próprio de 
previdência social (RPPS).

RECOMENDAÇÃO
O TCE determinou que, nas pró-

ximas contas anuais, devem constar 
documentos que comprovem provi-
dências quanto aos aprimoramen-
tos do planejamento orçamentário; 
do setor de licitações e contratos; 
da atualização do cálculo atuarial e 
da regularização dos repasses pre-
videnciários ao regime próprio. O 
Tribunal também vai instaurar to-
mada de contas extraordinária para 
apurar responsabilidades e quanti-
ficar dano ao erário em relação às 
irregularidades apontadas.

Após o trânsito em julgado do 
processo, o parecer prévio do TCE 
será encaminhado à Câmara de Pi-
raí do Sul. A legislação determina 
que cabe aos vereadores o julga-
mento das contas do chefe do Exe-
cutivo municipal. Para modificar 
a decisão do Tribunal expressa no 
parecer prévio são necessários dois 
terços dos votos dos vereadores.
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PROJETO ENVOLVE JOVENS EM
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

TIBAGI  Uma iniciativa tibagiana está reunindo jovens em um 
objetivo comum: a geração de trabalho e renda. O Projeto Leve Tibagi 
reúne adolescentes entre 14 e 18 anos que estão cumprindo medidas 
socioeducativas e seus familiares, para a confecção de camisetas. Atual-
mente, mais de 20 famílias participam do projeto, incluindo jovens que 
já cumpriram as medidas, mas ainda estão em acompanhamento.

CASTRO  A Prefeitura atra-
vés das secretarias municipais da 
Família e do Desenvolvimento So-
cial, inaugurou na última semana 
o Banco de Alimentos de Castro. A 
iniciativa de abastecimento e segu-
rança alimentar funciona através da 
coleta, manipulação e distribuição 
dos alimentos oriundos da produ-
ção rural para as entidades sociais. 
O projeto tem como objetivo de 
garantir o acesso aos alimentos em 
quantidade, qualidade e regulari-
dade necessárias as populações em 
situação de insegurança alimentar 
e nutricional e promover a inclusão 
social no campo por meio do forta-
lecimento da agricultura familiar. 

CASTRO INAUGURA 
BANCO DE ALIMENTOS

IBAITI  A Prefeitura abrirá 
nos próximos dias, licitação para 
contratar empresa que vai cons-
truir o primeiro barracão no Par-
que Industrial “Liberato Regazzo”. 
Segundo o prefeito Roberto Rega-
zzo, o Betão (DEM), foi liberada 
verba junto a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano do 
Paraná (SEDU) no valor de R$ 450 
mil, tendo ainda a contrapartida da 
Prefeitura no valor de R$ 194 mil. 
O barracão a ser construído terá 
área de 1.000 m², com toda a in-
fraestrutura necessária. O Parque 
Industrial Liberatto Regazzo loca-
liza-se a BR 153, saída para o muni-
cípio de Conselheiro Mairinck.

PREFEITURA ADQUIRE 
RECURSOS PARA BARRACÃO

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

FESTA JUNINA OBJETIVO 2016 

• 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” !

O Colégio Objetivo de
Jaguariaíva convida você e sua

família para a Festa Junina 2016!

Estamos preparando momentos
de muita diversão e alegria!

Não percam!
Danças
             Brincadeiras
                            Comilança
                 Bingo
                               e muito  mais...         
Data: 11/06/2016
Horário: 14h
Local: Colégio Objetivo de Jaguariaíva

A Capal já está no ritmo da 
44ª Expoleite. A feira, que 
acontecerá no fi nal de ju-

lho, promete movimentar a cidade 
de Arapoti, apresentando o melhor 
do gado holandês, as novidades e 
tendências do setor agropecuário, 
além de levar interação e cultura 
para a comunidade.

O evento será realizado no 
Parque de Exposições da Capal, 
nos dias 28, 29 e 30 de julho e 
terá julgamento de animais da 
raça holandesa, palestras técni-
cas, encontro de suinocultores 
e apresentações culturais. Di-
versos parceiros comerciais da 
cooperativa vão expor o que há 
de mais moderno no segmento 
agropecuário. 

A Expoleite se mantém com 
a fi nalidade de mostrar o poten-
cial da região e os avanços tecno-
lógicos e genéticos na pecuária 

de leite. O desenvolvimento, a 
integração e a troca de experiên-
cias entre os produtores também 
são objetivos da Capal, que pro-
move a visitação dos associados 
oferecendo transporte das cida-
des onde está presente.

NOVIDADES 
Este ano a feira conta com 

uma novidade no julgamento 
de animais. O gado vermelho e 
branco terá uma categoria ex-
clusiva, com premiação sepa-
rada do gado preto e branco. O 
Encontro de Suinocultores, que 
faz parte da Expoleite, terá sua 
terceira edição, com novidades e 
informações específi cas do setor. 
As inscrições de animais serão 
de 27/06 a 15/07. Contato para 
informações e inscrições de ani-
mais - pecuaria@capal.coop.br 
ou (43) 3512-1027. 

Capal define programação
 44º EXPOLEITE

Capal define programação
ARAPOTI
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C ultura. Palavra com diversos signi-
ficados, mas que terei o cuidado de 
explicar profundamente neste artigo. 

Somente para definir o que é Cultura, foi quase 
uma hora de pesquisa, tamanha a sua grande-
za. Primeiramente, ela é constituída de conhe-
cimentos básicos indispensáveis para o enten-
dimento de qualquer ramo do saber humano. 
Em Pedagogia, é a aplicação do espírito a uma 
coisa; uma forma de estudo que propicia o de-
senvolvimento intelectual. Em Antropologia, 
é o adiantamento, civilização. Em etiqueta, é 
apuro, esmero, elegância. Em sociologia, é o es-
tudo dos sistemas de ideias, conhecimentos, téc-
nicas e artefatos, de padrões de comportamento 
e atitudes que caracteriza uma determinada 
sociedade. Em História, é o estado ou estágio 
do desenvolvimento cultural de um povo ou 
período, caracterizado pelo conjunto das obras, 
instalações e objetos criados pelo homem desse 
povo ou período. Em Geografia, é o conteúdo 
social arraigado e externado. Em Literatura, é a 
forma de criação e linha de raciocínio adotada 
pelo escritor. Em medicina, é um procedimen-
to médico, invasivo ou não. E, para os artistas 
mantidos pelo Estado, é a forma mais prática 
de ganhar duas vezes pelo mesmo trabalho.

O Ministério da Cultura foi separado do 
Ministério da Educação ainda no Governo 
Collor e, o Presidente Interino Michel Temer 
teve a decisão de constituir uma Secretaria 
para este fim, alocada novamente no MEC. 
Mas onde já se viu tomar tal atitude? Oras, 
a Cultura é um Direito Universal, todos nós 
brasileiros queremos o livre acesso à cultura, 
aos eventos, aos shows, aos teatros, à produção 
literária, etc, etc, etc!

Ah, tá. Fala sério! Que Cultura financiada 
pelo Governo Federal você teve acesso ao longo da 
sua vida? Especialmente para nós, que vivemos 
em pequenos municípios do Norte do Paraná, 
qual espetáculo patrocinado pelo MinC chegou 
GRATUITAMENTE até a sua cidade? O MinC 
mantém os Museus? Ajuda a reformar prédios 
históricos? Tem algum programa de difusão cul-
tural e lazer? Tem alguma coisa específica na tua 
vida que este milionário Ministério tem contribuí-
do de alguma forma, ainda que mínima?

Não. Então, por que cargas d´água todo 
mundo caiu neste mimimi dos artistas, exigin-
do a volta dum Ministério desnecessário?!

Se temos eventos culturais em nossos muni-
cípios é pela atuação dos prefeitos e, quase sem-
pre, com recursos das Secretarias de Educação. 
Na nossa região, a maior parte dos shows são 
vinculados às festividades dos aniversários mu-

nicipais, feiras ou celebrações religiosas. É tudo 
no panorama Municipal e não Federal.

A Cultura é uma das atividades mais in-
trínsecas do ser humano. E me dói no coração 
ver essa nova geração que desconhece a Língua 
Portuguesa, não sabe diferenciar Prosa de Po-
esia, que não sabe quem foi Monteiro Lobato 
ou Nelson Rodrigues, ou ainda nem tem tempo 
para isso porque, afinal de contas, sempre tem 
o assovio do Zapzap ou a nova postagem do 
Facebook pra lhe deter toda a atenção. A Cul-
tura é uma das coisas mais legais do mundo, 
no entanto, não temos tempo para ela, e o Es-
tado, que deveria ser o principal propagador e 
facilitador do seu livre acesso está muito mais 
preocupado em agradar os artistas, não a você, 
meu nobre leitor.

A Lei Rouanet, permite que as empre-
sas doem diretamente para artistas e, com 
isso, terem esse recurso abatido no montante 
do Imposto de Renda. Então, muitos artistas 
“arrecadaram” muito dinheiro como Luan 
Santana (4,1 Milhões), Cláudia Leite (1,2 Mi-
lhões), McGuimé (516 Mil) e ainda cobram 
no mínimo 100 mil reais por Show. A lista é 
extensa, incluem filmes, documentários, peças 
teatrais (quem quiser saber mais favor acessar: 
http://www.oantagonista.com/posts/os-cam-
peoes-nacionais-da-lei-rouanet). Mas o que 
mais me dói é ver que o Cirque du Soleil, uma 
companhia canadense de entretenimento levar 
R$ 9.400.000,00 de incentivo, cobrar R$ 800,00 
e ainda ver a vida miserável que os artistas de 
circo levam no Brasil. Não faz sentido!

Temer voltou atrás, teremos um Minis-
tério da Cultura, não uma Secretaria. E daí? 
Cadê o dinheiro para os municípios? Para os 
grupos de dança, de teatro, de música, de core-
ografia, de canto, de violão, de artes? Onde está 
o dinheiro para as oficinas de desenho, quadri-
nhos, grafite, break dance, capoeira, redação ou 
literatura? Onde estão os nossos livros novos, 
leitores de livros digitais ou os computadores 
top de linha para as bibliotecas? Esqueçam, 
nada disso vai vir, especialmente agora com a 
pior crise da história. Como dizia um ex-presi-
dente: “Nunca, na história deste país...” tivemos 
problemas tão sérios em nosso orçamento.

Por isso, faço um convite a você: leia um 
livro, escreva uma carta a um amigo ou ensine 
uma canção a alguém. Reveja fotos antigas, en-
sine crochê, tricô ou bordado. Tire um minuto 
para ouvir uma boa música ou um bom filme 
e acima de tudo demonstre carinho a alguém: 
não deixe o Facebook, nem o WhatsApp des-
truírem o ser humano que há em você.

TEMOS MINISTÉRIO PARA A 
CULTURA NOVAMENTE... E DAÍ?

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.

Abertura do JEPs 
emocionou a cidade

 JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

A sexta-feira, 27, foi marcada 
pela abertura da 2ª fase re-
gional dos Jogos Escolares 

do Paraná (JEPs) 2016. O evento 
contou com a presença de 7 muni-
cípios que trouxeram suas escolas 
estaduais e particulares com, em 
média, 1300 alunos. Ao todo, são 
37 escolas regulares e 5 de alunos 
especiais. O evento aconteceu no 
Ginásio de Esportes Tubunão.

A cerimônia de abertura recebeu 
o prefeito da cidade, José Sloboda, a 
secretária municipal de educação, 
cultura e esporte, Alcione Lemos, a 
representante do Núcleo Regional 
de Educação (NRE) de Wenceslau 
Brás, Mônica Regina da Silva, o coor-
denador do mesmo NRE, Vanderlei 
Messias e diretores, professores e ve-
readores da cidade sede e das cidades 
do entorno.

Um dos pontos mais emocio-
nantes da noite foi quando Jeferson 
Custódio, atleta cadeirante da APAE, 
entrou com a tocha olímpica simbó-
lica, arrepiando todos os presentes. 
O brilho da festa ficou por conta das 
apresentações culturais de diversas 
cidades. A primeira foi a cidade de 
Arapoti, que trouxe uma dança mos-
trando diferentes culturas do Brasil. 
A segunda, também de Arapoti, do 
colégio Múltipla Escolha, mostrou o 
universo do Hip Hop. 

 Um dos pontos altos da 
cerimônia foi o carregamento 
da tocha por um aluno da Apae
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A terceira ficou a cargo da cidade 
sede, com o colégio Dom Bosco, em 
uma apresentação de jazz. A quarta, 
também da cidade, apresentou gi-
nástica artística pelo Projeto Agita. 
Por último, para fechar com chave de 
ouro, a plateia pode ouvir dois canto-
res mirins: Amanda Melo da Silva, de 
10 anos, e Pedro Henrique, de 11.

Segundo Mônica Regina da Sil-
va, representante do NRE, o obje-
tivo do JEPs é unir os municípios e 
dar a oportunidade de mostrarem 
os resultados advindos da educação 
esportiva. “Além de mostrar a de-
dicação dos alunos e professores, o 
esporte também traz alegria e apren-
dizado aos jovens. Alegria por ser um 
lazer e aprendizado por ensiná-los a 
ganhar e perder na vida”, completa. 

Tênis de Mesa 
conquista nove 
medalhas

SENGÉS

O tênis de mesa nos Jogos Esco-
lares do Paraná (JEPs) 2016, 
em Jaguariaiva, premiou no 

sábado, 28, os atletas das categorias 
individuais masculino B e feminino B; 
e em dupla masculino B e feminino B. 
A escola que ficou em primeiro lugar 
com o maior número de medalhas foi 
o Colégio Costa e Silva, de Sengés, que 
tem uma parceria com o Projeto Sen-
gés 2021 Esportes.

Ao todo, foram 9 medalhas para 
Sengés. As partidas duraram o dia 
todo, sendo disputadas o em dupla 
na parte da manhã e os individuais 
na parte da tarde. Também ganharam 
medalhas o Colégio Colônia Holande-
sa e Positivo, de Arapoti.

Segundo Kawane Yasmin Soares 
de Mello, de 13 anos, aluna do Colé-
gio Costa e Silva, vencedora do ouro 
individual e em dupla, o esporte é uma 
forma de melhorar sua vida em socie-
dade. “Eu gosto do tênis de mesa por-
que você aprende cada vez mais a se 
enturmar com as pessoas. Além disso, 
ele ajuda a mente”, conta. 

Gabriel Oliveira Ribeiro, de 13 
anos, também campeão na categoria 
de dupla e individual por Sengés, teve 
incentivo da família para começar a jo-
gar há três anos e hoje não larga mais. 
“Logo no primeiro treino eu já me inte-
ressei e continuei praticando. É diverti-
do jogar, até minha saúde melhora”.

 JEP’S EM SENGÉS
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ACIAJA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL  INDUSTRIAL

E AGRÍCOLA DE JAGUARIAÍVA

aciaja.scpc1@gmail.com

(43) 3535-1531 | 3535-7726

www.aciaja.com

ACIAJA encerra primeira fase
da campanha 4x Mais Amor

(43) 8832 9656 (whats)

A ACIAJA - Associação Comercial Industrial e Agrícola de Jaguariaíva, realizou no dia 13 de maio a entrega 
dos prêmios da primeira fase da campanha 4X Mais Amor – Dia das Mães. O sorteio foi realizado no dia 11 de 

maio ás 20:00 horas no Clube Recreativo Municipal, durante a 2º ExpoNoivas Jaguariaíva. As 40 empresas 
participantes distribuíram nesta primeira fase aproximadamente 30 mil cupons, os quais continuarão valendo 

durante as demais fases da Campanha: Dia dos Namorados, Dias dos pais e Dia das Crianças...

A SEGUNDA FASE DA 
CAMPANHA 4X MAIS

AMOR – DIAS DOS 
NAMORADOS JÁ 

COMEÇOU,
CONFIRA AS
EMPRESAS 

PARTICIPANTES:

 Arte e Capricho Enxovais
 Auto Escola Jaguar
 Auto Posto Benato 
 Beronha Auto Peças 
 Braspine Madeiras
 Casa Bachir
 Caixa Econômica Federal
 Claudio Car Auto Peças
Dj Pneus
 Eletropeças J. Galvão
 Farmácia dos Trabalhadores
 Farmácia Filadelfia
 Farmácia Hiperfarma
 Farmácia Paraná 
 Farmais
 Ferragens Benato 
 Foto & Arte Estudio
 Irmãos Almeida Materiais p/ Construção
 JoluemJu
 Loja Carrossel
 Loja Chic
 Loja Do Gerson
 Loja do Saul
 Loja Faria
 Loja Ruiz
 Lojão Torra Total
Mencanta 
Modas Beira Rio
O Boticário
Óticas Basílio
Óticas Nações 
 Papelaria Continental 
 Ponto Final Mega Store
 Ra Modas 
 Rebeca Presentes 
 Rede Mais 
 Supermercado Primavera
 Tintas Pig 
 Valisa Móveis 

CONFIRA OS CONTEMPLADOS NA PRIMEIRA FASE DA CAMPANHA

Filho de Candido Francisco de 
Oliveira e Dalila Pires de Olivei-
ra, natural de Curitiba, nascido 
nasceu em 25 de maio de 1970. 

Iniciou seus estudos na Escola Bartolomeu 
Mitre em Foz do Iguaçu, cursou ensino mé-
dio no Colégio Positivo em Curitiba, concluiu 
o Ensino Superior na Universidade Federal 
do Paraná, onde se formou Bacharel em Di-
reito em 1993, fez Mestrado na Universidade 
Federal do Paraná, onde seu formou Mestre 
em Direito das Relações Sociais em 1997; se 
formou Especialista em Gestão da Qualidade 
em 2002 pela UFPR/SENAI. Casou-se com 
Mariane Cava Guimarães e desta união nas-
ceu sua única fi lha, Isis Cava Oliveira.

Em 1993 Aluisio iniciou suas atividades 
profi ssionais trabalhando como Advogado 
autônomo em escritório próprio em Curiti-
ba; em 1994 ingressou como associado do 

escritório Ishitani e Advogados Associados 
em Curitiba; em 2006 fundou a Pires & 
Advogados Associados com escritórios em 
Curitiba e Jaguariaíva; atua como Jurídico 
da ACIAJA desde 2006; integra a Diretoria 
da ACIAJA desde 2007; atuou entre 2009 e 
2012 como professor/consultor do curso de 
empreendedorismo da Secretaria Munici-
pal de Indústria e Comércio de Jaguariaíva; 
escreveu dois livros jurídicos, um em 2001 
sobre o Estatuto da Cidade, outro em 2012 
sobre Direito do Trabalho e qualidade total; 
atua como autor de artigos jurídicos sobre 
direito empresarial publicados em jornais 
locais e na internet; atua como Professor de 
Direito Civil e Medicina Forense na ULT – 
Fajar desde 2015. Atua como Vice Presiden-
te de Assuntos Jurídicos da Cacicpar (Coor-
denadoria das Associações Comerciais dos 
Campos Gerais).

SAIBA MAIS SOBRE OS DIRETORES DA ACIAJA

Aluisio Pires de Oliveira 
– sócio da ACIAJA 
há mais de 11 anos, 
atualmente compõe a 
Diretoria da ACIAJA no 
cargo de Vice-Presidente.

1º Prêmio: Vale de R$ 1.500,00: 
Jandira Leite dos Santos, Bairro Chapadão
Contemplado pela Empresa Eletropeças J. Galvão

2º Prêmio:  Vale de R$ 800,00:
Mauro de Pizzol, Cid. Alta
Contemplado pela Empresa Lojão TorraTotal

3º Prêmio: Vale de R$ 500,00: 
Leia Lopes, Bairro Nossa
Sra. De Fátima
Contemplada pela Loja Chic

4º Prêmio: Fritadeira Elétrica:
Jociele de Jesus R. Oliveira, 
Bairro Primavera 3
Contemplada pela Loja Carrossel

5º Prêmio: Panela Elétrica de Arroz:
Mery Helen Amantino,
Bairro Matarazzo
Contemplada pela Casa Bachir
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O atleta Jaziel e seu mestre 
Leandro Maluko, são sinônimos 

de inspiração e superação em 
ensaio super especial na F&A.

Jesuíta e Laércio, que a partir deste dia, 
vocês comecem a construir uma nova 

história em suas vidas.  Felicidades.Nosso Amigo 
Darcigio Beninca, 
estreiando idade 
nova neste dia 
01.06. Felicidades, 
sempre!!!

No dia 28 de maio, 
as comemorações 

foram para Gabriel, 
Parabéns! Já 

Kenia foi muito 
cumprimentada 

neste 30 de maio, 
quando festejou 

idade nova

Iracema Weiguert 
recebeu suas 
amigas para 

comemorar mais 
uma primavera

Iracema Weiguert 
recebeu suas 
amigas para 

comemorar mais 
uma primavera

Léia Aparecida Andrade Lopes 

comemorou aniversário no dia 24/05 

efoi homenageada pela sua dedicação 

e amor. “Você é nosso alicerce, nossa 

força, nossa união. Somos abençoados 

pela mãe, avó e amiga de todos nós” 

registrou sua filha Kelly

Divonsir Pereira 
Bueno (Fio) 
aniversariou no 
dia 23 de maio e 
recebe de seus 
familiares desejos 
de muita saúde, 
paz, felicidades, 
ressaltando o quão 
é importante para 
sua família, que o 
ama muito

Tem gatinho novo na área! Seja bem vindo Arthur a F&A!
Dulcineia (Néia) que você possa continuar conquistando a felicidade diariamente. Feliz Aniversário!

A sempre bela Gloci Barreto, 
recebe abraço das amigas e 
familiares neste dia 03.06, pela 

passagem do seu aniversário

Miss Simpatia Jaguariaívense 
Vitória Guerke, receba nosso 

abraço pela passagem do seu 
aniversário neste dia 26.05

Eduardo Sobjeiro, 
comemorou seus 
10 anos e recebe 
todo nosso carinho

Parabéns, Leonardo, 
pela comemoração 
do seu aniversário, 
no dia 01 de maio

Maria Luiza ganhou 
muitos parabéns, beijos 
e abraços, no dia 30/05. 

Assim falou sua mãe: 
“Agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio 

de ser sua mamãe.  Você 
é uma filha, irmã, neta, 

amiga, abençoada! 
Continue sendo assim, 

alegre, espontânea, 
educada, estudiosa e sempre disposta a ajudar o próximo. Feliz Aniversário! 

Que Deus derrame 
bênçãos em sua vida!”

FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO
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DIREITO EMPRESARIAL
ALUÍSIO PIRES DE OLIVEIRA*  | contato@piresadvogados.adv.br

Uso obrigatório de farol baixo 
em rodovias durante o dia

A Lei 13.290 de 23 de maio de 2016 tornou obrigatório o uso de farol baixo em rodovias 
durante o dia. Esta lei modificou a redação dos artigos 40 e 250 do Código de 

Trânsito Brasileiro, no seguinte teor: 

Art. 40. ...
I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, du-

rante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas 
rodovias;

“Art. 250. ...
I –... 
b) de dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias;
A norma possui amplo alcance, pois afeta os motoristas que circulam em 

rodovias nacionais e os órgãos de trânsito da Federação.

A norma resulta na previsão de nova infração de trânsito, de gravidade mé-
dia. 

Quer dizer, ela receberá o código 724-20, deverá ser tipificada na multa com 
base no artigo 205, I, B, da Lei 9.503/2007, atribuirá 4 pontos na CNH, será de 
responsabilidade do condutor, de competência municipal e terá o valor de 85,13.

A vigência da Lei está prevista para iniciar 45 dias após a publicação.
O próprio Governo Federal reconhece que a norma possui grande repercus-

são, devendo ser acompanhada de ampla divulgação.
Esta nova norma é fruto do Governo Federal provisório, sendo promulgada 

pelo Vice-Presidente atualmente no exercício da Presidência da República.
De qual forma, cabe à sociedade acompanhar se a aplicação da referida nor-

ma resultará ou não na redução de acidentes em rodovias.
Não ocorrendo a redução dos acidentes ou vindo depois de certo período de 

tempo a se tornar inócuo a utilização do farol baixo aceso durante o dia em ro-
dovias. Neste caso compete à sociedade organizada (Associações, Sindicatos, etc) 
reivindicar a revogação da nova lei

Pode-se dizer que tal norma já se encontra vigente em muitos países estran-
geiros, podendo-se adotar os efeitos produzidos nestes países como paradigma 
dos benef ícios que traria ao Brasil, confrontando posteriores com os dados reais 
nacional.

Por exemplo, nos Estados Unidos estudos indicaram que o uso do farol baixo 
durante o dia em rodovias reduziu 12% ao acidentes com pedestres e ciclistas e 
5% das colisões entre veículos. Na Suécia a redução de acidentes teria sido, em 
dois anos, de 6% até 13%, enquanto no Canadá a redução de acidentes teria sido 
de 10% a 20%.

Especialista de trânsito (Lauro Cesar Pedot, sargento da Brigada Militar 
do Rio Grande do Sul), alega que parte dos acidentes ocorre por falta de visibili-
dade de longa e média distância, ao passo que o uso de farol baixo durante o dia 
aumentaria a visibilidade em mais de 3 km de distância.

Outra questão que se deve atentar é se haverá ou não aumento do desgaste 
dos veículos e mesmo do consumo de combustível, por causa da utilização de 
farol baixo durante o dia em rodovia, de maneira que a aplicação desta norma se 
torne efetivamente uma vantagem e não uma medida prejudicial.

Contato:
(43) 9902-4688

(Cel. e Whats)

Dupla jaguariaivense 
fazendo sucesso no 

Paraná e São Paulo

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

PONTA GROSSA

O governador Beto Richa en-
tregou na segunda-feira, 30 
a maternidade do Hospital 

Universitário Regional dos Campos 
Gerais, que pertence ao Governo do 
Estado e é vinculado à Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
São 32 leitos, centro obstétrico e 
consultório de pronto-atendimento 
especializado, o que garante melhor 
condição às gestantes e bebês da re-
gião e fortalece o atendimento pela 
Rede Mãe Paranaense.

Participaram da solenidade de 
inauguração o secretário de Estado 
da Comunicação, Márcio Villela; o 
reitor da UEPG, Carlos Luciano Var-
gas, os prefeitos de Ivaí, Jorge Slobo-
da; de Castro, Reinaldo Cardoso; de 
Jaguariaíva, José Sloboda, e de Pirai 
do Sul, Valentim Milléo, e os depu-
tados Plauto Miró e Márcio Pauliki.

Richa afirmou que a inauguração 
da ala e do serviço de maternidade 
tem um significado importante, pois 
era uma demanda de muitos anos de 
Ponta Grossa e dos Campos Gerais. 
“O Governo do Estado trabalhou 
para garantir essa conquista, que hoje 
se torna uma realidade”, disse ele. “O 
Estado tem investido de forma conti-
nuada e sistemática para garantir um 
atendimento médico mais humano, 
qualificado e amplo, à altura da ne-
cessidade da região”, afirmou.

LEITOS
Com a maternidade, o Hospital 

Universitário Regional dos Campos 

Richa entrega maternidade
do HU dos Campos Gerais

 AUMENTO DE LEITOS

AEN
/PR

Gerais aumenta de 132 para 164 o 
número de leitos. Em 2015 o hospital 
fez 22 mil atendimentos ambulato-
riais, 2 mil cirurgias e 14 mil exames. 
No ambulatório de gestação de alto 
risco, foram atendidas no ano passa-
do mais de 2 mil gestantes.

Inaugurado em março de 2010, o 
HU passou para a gestão da Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa em 
outubro de 2013, por meio de decre-
to do governador Beto Richa.

ATENDIMENTO
Para a maternidade do HU dos 

Campos Gerais foram contratados 
médicos obstetras, pediatras, anes-
tesista, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem. O secretário de Estado 
da Saúde, Michele Caputo Neto, ex-
plicou que a maternidade tem con-
dições de realizar 200 partos e 100 
cirurgias ginecológicas por mês.

“Uma estrutura que diminuirá a 

mortalidade materna e infantil em 
toda a região dos Campos Gerais”, 
afirmou ele. Outro diferencial do 
Hospital Universitário dos Campos 
Gerais é que ele possui leitos de Uni-
dade Terapia Intensiva (UTI) adulto 
e neonatal. Com isso, gestantes e 
recém-nascidos que tiverem alguma 
complicação no parto podem ser 
transferidos imediatamente para esta 
ala de maior complexidade.

ESPECIALIDADE
Na solenidade de entrega da ma-

ternidade, o governador anunciou 
que o Estado cedeu um terreno de 
sua propriedade, localizado ao lado 
do HU, para a construção da unida-
de dos Campos Gerais do Centro de 
Especialidade do Paraná. O investi-
mento, de R$ 10 milhões, já está ga-
rantido e, com a definição do terreno 
(que antes estava a cargo da prefeitu-
ra), a construção pode começar.

O número de 
leitos do HU 
dos Campos 

Gerais passará 
para 164

Governador Beto Richa afirmou que Governo tem investido 
sistematicamente para ampliar atendimento na Saúde
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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.

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

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
CASA em Jaguariaíva, no Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, Rua Curitiba, No. 222. 
Contato: Fone (43) 9908-1346.

CASA no Jardim Samambaia, Jaguar-
iaíva, alvenaria, 7 peças, murada, R$ 14 
mil. Fone 43 9661-9370.

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

CASA – VENDE OU TROCA – 7 PEÇAS, 
alvenaria, terreno de 18 x 20 m, toda 
calçada, no Bairro Pedrinha, em Jaguariaíva, 
R$ 25 mil. Cida, fone (43) 9636-3418.

SOBRADO EM CASTRO 3 quartos, 
sendo um suíte, quintal e garagem, con-
domínio fechado. R$ 340 mil.Fone: (42) 
9911-6291.

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

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

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

LANÇAMENTO – ED COSTA ESMER-
ALDA 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 gara-
gem, 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 ALQUEIRES no Bairro dos 
Alves, município de Sengés. Fone (42) 
9869-6607.

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

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

DIVERSOS
ÁREA DE EUCALIPTOS, espécie ver-
melha. 5 mil árvores de eucalipto, 13 
anos. Preço a combinar. Telefone (43) 
9673-3052 

BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS. Usados 
e seminovos, vários tamanhos. Com monta-
gem na região. Fone (42) 9935-9235.

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

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 – Web rádio estéreo digital. 
Alcance mundial, em Jaguariaíva: www.
webradiolagoazul.com.br. Aos sábados, 
das 9h30min às 11 horas.

CÂMERA FUJI FILM, seminova, com-
pleta, 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

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

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

VENDE-SE -  Seis caixas de água 
excelentes. Capacidade para 1.000 litros. 
R$ 3 mil cada. Fone: (43) 9979-3118.

VENDE-SE – 30 tubos de aço, com 
diâmetro de 12 cm e 8 metros de com-
primento. R$ 4 mil cada. Fone: (43) 9979-
3118. 

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).

SERVIÇOS
CARTEIRA DE MOTORISTA Em Jag-
uariaíva, aprenda a dirigir ou renove a sua 
carteira de habilitação na AUTOESCOLA 
LUDWIG, no Jardim Matarazzo. Lá tem 
o melhor preço, melhor atendimento 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, tor-
cicolo, drenagem linfática, manicure, 
pedicure. Neiva da Silva Negrão, em Jag-
uariaíva. Telefone (43) 9867-9390.

ALINHAMENTO E SUSPENSÃO, bal-
anceamento, 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.

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

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

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

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

VEÍCULOS

MOTOCICLETA XRE 300, 2011, preta. 
Relíquia. Rodada apenas 1980 km. R$ 
10.500,00, Documentos 2016 OK, Fone 
(43) 9937-2551.

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.

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 nan-
ciamento. Giba, fone (43) 9875-2722.

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

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.

VENDE-SE - 
Caminhonete Toyota 
Bandeirantes 4x4 ano 
96/97, cabine dupla, 
carroceria estendida em 
perfeito estado. R$ 37 mil . 
Fones: (43) 9979-3118 
ou (43) 8401-6771.

CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES 4X4

VENDE-SE
Caminhonete Ford F-1000 4 
cilindros a gasolina, motor 
novo, ano 1979. Capota de 
fi bra, super conservada, 
pouquíssimo uso. R$ 22 mil. 
Fones: (43) 9979-3118 
ou (43) 8401-6771.

CAMINHONETE FORD F-1000
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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

Obesidade e exercicio

Obesidade pode ser entendida como, quantidade excessiva de 
gordura corporal total, atualmente considera-se valores aci-
ma de 25% para homens e superior a 32% para as mulheres. 

A principal causa segundo pesquisadores é a grande ingesta calórica 
e aumento do sedentarismo.

Estudos sugerem que o excesso de peso esta correlacionado a doenças 
cardiorrespiratórias, cardiovasculares, diabetes, colesterol além de desvio 
postural e sobrecarga nas articulações inferiores.

O exercício f ísico seja ele musculação ou outra modalidade mostra-se 
bastante eficaz no tratamento trazendo diversos benef ícios:

Aumento do gasto energético 
Diminuição de fatores de risco a doenças do coração 
Melhora de parâmetros psicológicos ligados ao humor e depressão 
Diminuição de gordura corporal.
Aumento da massa muscular.
Fortalecimento articular.
Vale lembrar que um bom acompanhamento nutricional se faz neces-

sário para potencializar tais resultados, unindo exercício e alimentação 
correta é resultado em dobro, Mexa-se!

Reuniões ocorreram regularmente visando otimizar 
o potencial turístico rural dos municípios da região
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PR registra crescimento 
de 12% em novos MEIs

 POR CONTA PRÓPRIA

Os MEI’s já respondem por 72% do total de empresas abertas no Paraná 

CURITIBA

O número de trabalhado-
res por conta própria vem 
crescendo no Paraná. Le-

vantamento da Junta Comercial do 
Paraná (Jucepar) mostra que o nú-
mero de novos microempreende-
dores individuais (MEIs) aumentou 
de 11,51% de janeiro a abril de 2016, 
em relação ao mesmo período do 
ano passado. Foram 33.353 novos 
MEIs constituídos no primeiro qua-
drimestre desse ano, contra 29.908 
em igual intervalo de 2015.

Os MEIs já respondem por 72% 
do total de empresas abertas no Pa-
raná. Entre MEIs e empresas tradi-
cionais foram 46,3 mil constituições 
de empresas nos primeiros quatro 
meses de 2016, número ligeiramen-
te inferior ao volume registrado no 
mesmo período do ano passado, de 
46,8 mil.

Municípios querem fomentar Turismo Rural

Contas de luz será verde
pelo terceiro mês seguido 

 CAMPOS GERAIS

 BANDEIRA TARIFÁRIA

PONTA GROSSA

O principal resultado do Se-
minário de Turismo Ru-
ral dos Campos Gerais, 

realizado na última semana, foi o 
estabelecimento de ações visando 
fomentar o turismo rural na região. 
O encontro reuniu proprietários 
rurais, poder público e entidades 
da sociedade civil. Os participan-
tes estiveram elencando ações para 
a otimização dos pontos fortes e a 
redução dos pontos fracos, apon-
tados em diagnóstico realizado em 
propriedades rurais e a partir de 
pesquisas aplicadas junto a turistas 
que visitaram estes locais.

Um dos presentes ao evento 
foi o presidente da Paraná Turis-
mo, Professor Jacó Gimenes. Ele 
fez uma retrospectiva a respeito 
dos últimos 30 anos do turismo 
rural no Brasil e falou das perspec-
tivas do setor no Estado do Paraná. 
Também estiveram participando 
da atividade, a palestrante Andréia 
Roque, a doutoranda em Geografia 
pela UEPG e responsável pelo diag-
nóstico do turismo rural na região, 
Silvana Kloster, a gerente da ADE-
TUR Campos Gerais, Karen Kobi-
larz e Regina Iorio, coordenadora 
da área de Economia Criativa da 
Secretaria de Estado da Cultura

“A região dos Campos Gerais é 

BRASÍLIA

A bandeira tarifária aplicada 
nas contas de energia elétri-
ca em junho será a verde, ou 

seja, não haverá acréscimo de valor 
para os consumidores. Este é o ter-
ceiro mês seguido em que a bandei-
ra definida pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) é verde.  
Segundo a Aneel, a manutenção da 
bandeira verde foi possível por causa 
do resultado positivo do período úmi-
do, que recompôs os reservatórios 
das hidrelétricas. Além disso, houve 
o aumento de energia disponível com 
redução de demanda e a adição de no-
vas usinas ao sistema elétrico do país.

Desde que foi implementado o 
sistema de bandeiras tarifárias, em ja-
neiro de 2015, até fevereiro de 2016, a 
bandeira se manteve vermelha (com 
cobrança de R$ 4,50 a cada 100 qui-
lowatts-hora consumidos). Em mar-
ço, passou para amarela (com taxa de 
R$ 1,50 a cada 100 kWh) e, em abril e 
maio, a bandeira foi verde.

muito rica, com suas paisagens, his-
tórias e patrimônios. O tropeirismo 
é uma excelente vertente para se tra-
balhar a economia da experiência” 
disse a coordenadora Regina Iorio. 
Além da criação de um grupo gestor 
do turismo rural nos Campos Ge-
rais, os participantes propuseram a 
realização de encontros contínuos e 
itinerantes visando maior integração 
entre os envolvidos na atividade, a re-
alização de ações de sensibilização da 
comunidade sobre o turismo rural, a 
maior participação do setor privado 

junto ao poder público e a promoção 
e divulgação de coletivas das proprie-
dades rurais da região.

O próximo encontro ficou mar-
cado para o dia 29 de junho na cidade 
de Jaguariaíva. O evento foi promo-
vido pela ADETUR Campos Gerais 
em parceria com o Instituto de De-
senvolvimento do Turismo Rural e 
apoio do SEBRAE e reuniu mais de 
40 participantes dos municípios de 
Castro, Jaguariaíva, Ponta Grossa, 
Telêmaco Borba, Palmeira e Tibagi 
no Restaurante Rancho Catavento.

SISTEMA
O sistema de bandeiras tarifá-

rias foi adotado como forma de re-
compor os gastos extras das distri-
buidoras de energia com a compra 
de energia de usinas termelétricas. 
A cor da bandeira que é impressa 
na conta de luz (vermelha, amarela 
ou verde) indica o custo da energia 
elétrica, em função das condições 
de geração de eletricidade.

Por exemplo, quando o nível dos 
reservatórios das usinas hidrelétri-
cas está mais baixo, por causa da 
falta de chuvas, é preciso aumentar 
o uso de usinas termelétricas para 
garantir a energia necessária para 
o país. Como a energia gerada por 
termelétricas é mais cara, o custo 
da energia fica maior, e a bandeira 
tarifária passa a ser amarela ou ver-
melha. Segundo dados do Opera-
dor Nacional do Sistema Elétrico, o 
nível dos reservatórios das regiões 
Sudeste e Centro-Oeste está atual-
mente em 56,6% de sua capacidade 
máxima.

O presidente da Jucepar, Ardis-
son Akel, diz que hoje o Governo 
do Paraná dá apoio a este segmento. 
“Temos a atuação forte da Fomen-

to Paraná e do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul, 
o BRDE, para financiar os projetos 
desses empresários”, explica.
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O requisito básico é estar inscri-
to para o Enem 2016. 

Em Jaguariaíva, no sábado dia 
21, nas dependências da FAJAR, 
ocorreram as primeiras aulas, mi-
nistradas pelos professores Giulia-
no, de Química; Pedro, de História; 
Daiane, de Matemática e Edson, 
de Geografi a, todos professores do 
Colégio Objetivo. Foram também 
convidados os professores Jeferson, 
de biologia; Paulo, de Português e 
Mário, de Física. 

A coordenação do projeto é fei-
ta pelo professor João Osvaldo Fra-
casso, Coordenador Pedagógico do 
Colégio Objetivo de Jaguariaíva.

As aulas do sábado, dia 21, fo-
ram um sucesso. Mesmo com a 
chuva forte e fria daquela manhã, 
a participação foi grande. Os 98 jo-
vens que estiveram presentes rece-
beram conhecimentos importantís-
simos para as provas do Enem. 

EM ARAPOTI
A expectativa dos jovens de 

Arapoti é para o dia 10 de junho. 
Nesse dia, acontecerão as primeiras 
aulas na FATI - Faculdade Arapoti, 
com professores do Colégio Posi-
tivo e coordenação da professora 
Luciane Brondani. É importante 
ressaltar que, para participar dos 
aulões do Enem, é preciso estar ins-
crito no Enem 2016.

FATI e FAJAR contribuem na 
preparação dos estudantes

da região para o  ENEM 2016
As Faculdades Arapoti e Jaguariaíva estão realizando aulões preparatórios 
gratuitos para estudantes do ensino médio da rede pública e dos Colégios 

Objetivo de Jaguariaíva e Positivo de Arapoti.XV Semana de Palestras do 
curso de Administração da FATI

Aulão de Química, preparatório para o ENEM, na FAJAR, dia 21.05

98 estudantes nos aulões do dia 21 de maio, na FAJAR

INFORMAÇÕES: 
Em Arapoti = Fone (43) 3557-2566.

Em Jaguariaíva = Fone (43) 3535-2830.

Texto e fotos de: Marcos 
Rogério Dombrowski
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Empreendedorismo: Conceitos, Modelos e Práticas
Vai acontecer de 30/05  02/06 

na Faculdade Arapoti – FATI, a 
XV Semana de Palestras de Ad-
ministração. E, neste ano, o tema 
é: Empreendedorismo: conceitos, 
modelos e práticas.

No dia 30, o palestrante Sérgio 
Ditkun abordou o tema “Saindo 
da ‘Síndrome do frango assado’ 
para ‘Liberdade da águia’: Como 
tornar-se um empreendedor de 
sucesso!” e Rodrigo Passos Morei-
ra, falou sobre “Startups: Oportu-
nidades de Negócios.” Neste dia 
31, Cristiane Mainardes e Noemi 
Penteado Mendes Carneiro são as 

palestrantes, abordando, respec-
tivamente sobre “Empreendedo-
rismo diante ao viés da literatura 
nacional” e “Caminhos para o em-
preendedorismo”.

O dia 01 de junho trará Ray 
Ramalho, com a palestra “Empre-
endedorismo e Sucesso” e tam-
bém Bruno Roberto Buss, com 
o tema “Empreendedorismo em 
tempos de crise”. No dia 02/06, Ro-
drigo Kowalski abordará “Empre-
endedorismo na Odontologia nos 
dias atuais” e Alessandro Lisboa 
fará a palestra “Criando metas e 
exercendo o Empreendedorismo.”

A construção de um Plano 
de Negócio (PN) pelos alunos 
do Curso de Administração da 
Faculdade Arapoti - FATI é um 
laboratório para o desenvolvi-
mento de práticas acadêmicas, 
possibilitando a adequação dos 
conceitos adquiridos pelos alu-
nos ao longo do curso, desenvol-
vendo no futuro profi ssional de 
administração a postura pró-a-
tiva, inovadora e criativa para o 
mercado de trabalho.

A partir da ideia da implanta-
ção de um negócio ou expansão/
modernização de um negócio já 
existente, passa a ser estimulado 

no aluno, capacidades criativas, 
motivacionais, tomada de deci-
sões, visão sistêmica e iniciativa 
empreendedora. Dessa forma, 
através do processo empreende-
dor é possível integrar os conheci-
mentos que vão sendo adquiridos 
durante o curso, implementan-
do-os na construção de um Plano 
de Negócio (PN).

Cumpre ressaltar que essa 
prática pedagógica da Faculdade 
Arapoti - FATI, busca contemplar 
a realidade que seus alunos virão 
a enfrentar profi ssionalmente, o 
que torna a instituição mais dinâ-
mica, integrada e inovada.

EMPREENDEDORISMO NA FATI


