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Novo gerente assume unidade
da Sicredi em Jaguariaíva
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Novo promotor quer focar no combate à 
corrupção e na criminalidade juvenil
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GMH assina protocolo de intenção 
para instalação de um frigorífico

INVESTIMENTOS EM JAGUARIAÍVA

Agora cabe ao Município 
formalizar a desapropriação e a 
cessão de áreas para a empresa 
árabe iniciar a construção do 
complexo. Em três anos, GMH 
espera estar gerando em torno 
de 1.400 empregos diretos. A 
previsão na fase final é de um abate 
diário de 400 mil aves.

para instalação de um frigorífico

Curso de Engenharia 
Florestal da ULT 
FAJAR tem nota 
4 (de 1 a 5), na 

avaliação do MEC
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INSTITUTO FEDERAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO
[PÁGINA 8]Inscrições a partir de hoje. Em Jaguariaíva, o CEJ inicia curso preparatório na próxima terça-feira (21).
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Conselho de Ética 
aprova cassação

de Eduardo Cunha
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PANORAMA POLÍTICO

Indecisão de Elietti
Sengés  – A prefeita de Sengés, Elietti Jorge (PSD), 

primeiro decidiu que sairia para a reeleição, mas de-
pois voltou atrás e chegou a afirmar nos bastidores 
que não concorreria mais. Mas na última semana, 
Elietti voltou a comentar que provavelmente colocará 
seu nome a disposição. A verdade é que a indecisão 
promete se prolongar até as vésperas da definição fi-
nal que deve ocorrer até o início de Agosto com a rea-
lização das convenções partidárias.

Perdendo a Câmara
Arapoti – O prefeito de Arapoti Braz Rizzi 

(DEM) tem buscado realizar o seu trabalho, mas não 
quer negociar com os vereadores. A falta de ponte en-
tre Executivo e Legislativo e a evidente falta de arti-
culação política tem provocado diversas derrotas na 
Câmara Municipal. A abertura de uma “CPI” foi a 
última delas, tendo, inclusive, sua base no Legislativo, 
sido derrotada na composição da Comissão. Hoje, a 
oposição é maioria dentro da Comissão que pode de-
finir até mesmo a cassação do gestor.

A falta de preocupação em manter diálogo com 
a Câmara já havia permitido que seu principal an-
tagonista, o vereador Wesley Ulrich (Lelo) (PSD) fosse 
conduzido à Presidência da Casa. As derrotas políticas 
dentro do Legislativo têm se acumulado e a suposta 
falta de preocupação e jogo de cintura podem custar 
caro. Afinal, em nossa democracia, o controle do Le-
gislativo é essencial para a governabilidade.

Novo Candidato?
Jaguariaíva – O presidente da Câmara Muni-

cipal de Jaguariaíva, Adilson dos Passos Félix (PROS) 
chegou a ser apresentado como pré-candidato a pre-
feito em uma reunião realizada pelo seu partido. Após 
ser cobrado por integrantes do Executivo em relação ao 
anúncio, Adilson negou, afirmando que não seria can-
didato e que na verdade estaria de passagem pela reu-
nião, quando então os participantes teriam anunciado 
a sua suposta pré-candidatura. Ninguém entendeu.

Temer x Dilma
Brasília – A chance de retorno ao cargo da pre-

sidente Dilma Roussef (PT) é apontada por analistas 
como improvável, mas a verdade é que a possibilidade 
tem trazido muita dor de cabeça ao presidente interino 
Minchel Temer (PMDB). Ele afirmou que não aguenta 
mais a extorsão de parlamentares que estariam amea-
çando mudar seu voto na segunda votação caso não ve-

jam seus pedidos atendidos por Temer. 
A verdade é que os senado-

res ameaçam, mas não cogi-
tam realmente optar pela volta 

de Dilma, pois entendem que a 
presidente já não tem condições 

de governabilidade e tentam 
“blefar” para ver o 

que conseguem 
sugar do presi-

dente interino. 
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PREFEITURA FIRMA CONTRATO DE 
R$ 10 MI PARA PAVIMENTAÇÃO

PONTA GROSSA – A Prefeitura anunciou nesta segunda-
-feira, 13,  o investimento de mais de R$ 10 milhões em obras de 
pavimentação em pelo menos 10 localidades do Município. A 
maior parte dos recursos foi viabilizada com a assinatura de dois 
Termos de Compromisso com a Caixa Econômica Federal, nos va-
lores de R$ 4,9 milhões e R$ 4,82 milhões. Os repasses compõem 
o Programa Pró-Transporte do Governo Federal.

Serão atendidos 10 trechos no Jardim Alto Alegre, 10 trechos 
no Jardim Boreal II, sete trechos na Chácara Santa Tereza, cinco 
trechos no Jardim Aroeira I e II, quatro trechos nos Loteamento 
Três Rios, Manacás e Estrela do Norte, e um trecho no Loteamen-
to Pimentel/Tarobá. 
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DEPUTADO SÉRGIO SOUZA LAMENTOU QUE 
PREFEITO BETÃO NÃO CONCORRA A REELEIÇÃO

CASTRO – O Conselho 
Municipal de Assistência Social 
obteve nota máxima – 5 pontos, 
na classificação realizada pelo 
Índice de Desenvolvimento dos 
Conselhos - o indicador sintético 
que retrata o grau de desenvolvi-
mento dos conselhos de todo o 
Brasil. Esta foi a primeira vez que 
houve uma avaliação nacional do 
trabalho realizado pelo Conselho. 

Um dos principais objetivos 
do indicador criado pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social, é estabelecer e avaliar os 
padrões de qualidade do serviço 
realizado. Dos 3.576 conselhos 
cadastrados de todo o país, ape-
nas 46 tiveram nota máxima. 
Dos municípios dos Campos 
Gerais, Castro foi o único a atin-
gir esta nota.

CARAMBEÍ – Na última 
quinta-feira, 09, o Secretário 
Estadual de Desenvolvimento 
Urbano do Paraná, Ratinho Jr. 
esteve visitando os municípios 
de Carambeí, Castro e Tibagi. A 
turnê pelos Campos Gerais teve 
como objetivo a liberação de re-
cursos para investimentos nos 
respectivos municípios. 

Em Castro, o Secretário 
assinou autorização para pavi-
mentação das ruas da Vila Santa 
Cruz, no valor de R$ 860 mil e 
a liberação de R$ 220 mil para 
a aquisição de uma UTI Móvel. 
Em Carambeí, Ratinho Jr. anun-
ciou R$ 290 mil para a compra 
de um caminhão caçamba. Já 
em Tibagi, ele autorizou a libe-
ração de mais R$ 300 mil para 
obras no município. 

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTRO É 
DESTAQUE NACIONAL

RATINHO JR. AUTORIZOU 
OBRAS EM CIDADES 
DOS CAMPOS GERAIS

IBAITI – O deputado fede-
ral, Sérgio Souza (PMDB) este-
ve visitando a cidade na última 
sexta-feira, 10, e lamentou o 
fato do prefeito Roberto Rega-
zzo (Betão) (DEM) não querer 
sair candidato à reeleição. “O 
Município de Ibaiti está per-
dendo um grande gestor” afir-
mou o parlamentar em sua fala.

Betão reconheceu o bom tra-
balho que o deputado vem fazen-
do, afirmando aos presentes que 
foi o parlamentar que mais trouxe 
emendas à Tibagi. Souza foi visitar 
o Hospital Municipal, para o qual, 
através de emendas de sua autoria, 
conquistou cinquenta e duas ca-
mas novas e modernas, além de 
equipamentos hospitalares.

JOSÉ CRUZ,AGÊNCIA BRASIL/DIVULGAÇÃO

Conselho de Ética aprova 
cassação do mandato

 EDUARDO CUNHA

BRASÍLIA

O Conselho de Ética da Câ-
mara dos Deputados apro-
vou nesta terça-feira, 14, o 

pedido de cassação do mandato do 
presidente afastado da Casa, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) por quebra 
de decoro parlamentar. Por 11 votos 
a nove, os deputados acataram o pa-
recer do deputado Marcos Rogério 
(DEM-RO) que afirma que Cunha 
quebrou o decoro ao mentir sobre 
ter contas no exterior durante depoi-
mento na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Petrobras.

Segundo o relator, Cunha é o 
dono de pelo menos quatro con-
tas nna Suíça: Köpek; Triumph SP, 
Orion SP e Netherton. Ao pedir a 
cassação de Cunha, Rogério disse 
que as contas são verdadeiros “la-
ranjas de luxo”. “Estamos diante do 
maior escândalo que este colegia-
do já julgou, não se trata apenas de 
omissão, de mentira, mas de uma 
trama para mascarar a evasão de di-
visas, a fraude fiscal”, disse Rogério. 
“Estamos diante de uma fraude, de 

Processo de Cunha seguirá 
para votação em Plenário
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uma simulação de empresas de pa-
pel, de laranjas de luxo criadas para 
esconder a existência de contas no 
exterior”, acrescentou.

Cunha é acusado de quebra de 
decoro por ter mentido sobre a pro-
priedade de contas no exterior duran-
te depoimento na CPI da Petrobras. 
Cunha nega a propriedade das con-
tas, mas admitiu ter o usufruto de ati-
vos geridos por trustes estrangeiros.

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal Teori Zavascki ne-
gou, nesta terça-feira, 14, pedido 
da Procuradoria-Geral da Repú-
blica para prender os senadores, 
Renan Calheiros (PMDB-AL) e 
Romero Jucá (PMDB-RR) além 
do ex-senador e ex-presidente da 
República José Sarney. Na decisão, 
Teori disse que não há motivos para 
decretar a prisão. “Ao contrário do 
que sustenta o procurador-geral da 
República [Rodrigo Janot], nem se 
verifica – ao menos pelos elemen-
tos apresentados – situação de 
flagrante de crimes inafiançáveis 
cometidos pelos aludidos par-
lamentares, nem há suficiência 
probatória apta, mesmo neste 
momento processual preliminar, 
a levar à conclusão de possível 
prática de crimes tidos como per-
manentes”, entendeu o ministro.

LAVAJATO: TEORI NEGA 
PEDIDO DE PRISÃO DE 
JUCÁ, RENAN E SARNEY
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 CAMPANHAS ELEITORAIS 

Com acervo de mais de mil itens, 
historiador quer escrever livro

JAGUARIAÍVA

Muitos não enxergam a apro-
ximação do período eleitoral 
com bons olhos. Um grande 

parcela da população que já não su-
portava as campanhas eleitorais com 
suas propagandas no rádio e na TV, 
panfl etagem, carros de som, sujeira 
nas ruas e a chateação de promessas 
políticas na busca por votos, tende, 
com os recentes casos de corrupção 
estourando em todo o país, a despre-
zar ainda mais esse processo, que terá 
início ofi cial no mês de agosto.

Porém, existem alguns poucos 
que aguardam ansiosamente este 
período. Entre eles está o historiador 
jaguariaivense Rafael Pomim. Aliás, 
um dos motivos de ter escolhido a 
sua atual carreira profi ssional foi jus-
tamente a paixão e o encanto que as 
campanhas eleitorais despertaram 
em si. Ele conta que o interesse surgiu 
quando tinha apenas 11 anos quando 
começou a acompanhar a campanha 
municipal de 2000. 

Desde então, Rafael começou a co-
lecionar itens de diversas campanhas 
eleitorais, não só no Município de Ja-
guariaíva, mas também a nível estadual 
e nacional. O seu acervo conta com 
mais de mil itens entre botons, canetas, 
santinhos, adesivos, cartazes, bandei-
ras, planos de governo, lixa de unha, 
bonés, abridor de garrafas, camisetas 
e até camisinhas, entre outros. “Eu 
comecei a colecionar os santinhos da 
campanha de 2000. Peguei um cader-
no e colei como se fosse um álbum de 
figurinhas, anotando inclusive a vota-
ção de cada candidato” contou Rafael.

O historiador falou que a lancho-
nete “Lanches Pomim” na Cidade 
Alta, de propriedade de sua mãe, era 
um local frequentemente visitado 
pelos políticos da cidade e com isso 
foi guardando tudo o que era distri-
buído pelos candidatos. “Nesta épo-
ca era permitida distribuição de vá-

historiador quer escrever livrohistoriador quer escrever livrohistoriador quer escrever livro

rios tipos de material político. Tenho 
até uma camisinha da campanha de 
2000 do vereador Gilberto Mussi” 
diz sorrindo. Após o encanto com 
as primeiras campanhas eleitorais e 
com o acúmulo dos objetos, Rafael 
também passou a buscar relíquias de 
campanhas antigas.

Ao revirar o porão do avô acabou 
encontrando diversas preciosidades. 
“Encontrei um cartaz do candida-
to a prefeito e hoje delegado Durval 
Athayde Filho (Badeda) da eleição de 
1976. Achei também uma fl âmula da 

campanha de 1968 do candidato Aldo 
Ribas”. A coleção de Rafael foi além. 
Ele começou a procurar na internet 
material de campanhas estaduais e 
nacionais. Dessas relíquias adquiri-
das, ele destaca a vassourinha da cam-
panha de Jânio Quadros em 1960, 
material da campanha de Getúlio 
Vargas em 1950 e da candidatura de 
Tancredo Neves nas eleições indiretas 
de 1985, além de uma cédula original 
das eleições presidenciais de 1989 e 
uma rara urna eleitoral de lona. 

Com o crescimento da coleção, 

Rafael foi aumentando seu conhe-
cimento pela história das eleições. 
Sua ideia agora é reunir estas his-
tórias e escrever um livro sobre as 
campanhas eleitorais realizadas no 
município de Jaguariaíva. “São mui-
tas curiosidades e informações que 
desejo deixar registrado para o pú-
blico” afi rma. Ele também pede a co-
laboração de pessoas que possuam 
materiais históricos de campanhas 
eleitorais para doação. “Eu aceito 
tudo. Pode ser de qualquer municí-
pio” concluiu.

Botons, canetas, 
santinhos, adesivos, 
cartazes, bandeiras, 
planos de governo, 

lixa de unha, bonés, 
abridor de garrafas, 

camisetas e até 
camisinhas fazem 

parte do acervo

Caberá à Comissão analisar se o prefeito cometeu ou não improbidade administrativa

ARAPOTI

A Câmara Municipal defi niu 
em sessão ordinária na noi-
te de segunda-feira, 13, os 

três nomes que comporão a Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CEI) 
que decidirá se o prefeito Braz Rizzi 
(DEM) cometeu ou não um ato de 
improbidade administrativa ao não 
responder três requerimentos apre-
sentados pelos vereadores dentro do 
prazo legal, previsto na Lei Orgânica 
Municipal.

Integram a Comissão, os par-
lamentares; Vilson Soares (PSD) 
como presidente, Luis Carlos Morei-
ra (PSDB) como relator e Claudinei 

José Moreira – Toddynho (DEM). A 
oposição, representada pelos verea-
dores Carlinhos e Vilsinho, é maioria 
na comissão. A CEI foi instaurada na 
última semana após aprovação em 
sessão e é uma espécie de CPI a ní-
vel municipal. O requerimento para 
abertura da investigação foi apresen-
tado pelos vereadores Luis Carlos 
Moreira (PSDB), Nelso Aguiar – 
Pepe (PSDB) e o presidente Wesley 
Ulrich – Lelo (PSD).

Segundo os vereadores proposi-
tores da CEI, o prefeito descumpriu 
a Lei Orgânica Municipal ao não for-
necer informações ao Legislativo, so-
licitadas por requerimentos, dentro 
do prazo legal previsto que é de 15 

Câmara define integrantes 
para Comissão de Inquérito 
contra prefeito Braz Rizzi

 CPI EM ARAPOTI

dias, prorrogáveis por mais 15 dias. 
Conforme os parlamentares, três 
requerimentos não foram comple-
tamente ou totalmente respondidos 
pelo prefeito, que esteve presente na 
sessão para participar de uma home-
nagem aos 56 anos da imigração ho-
landesa em Arapoti.

Os pedidos de informações não 
respondidos são; as informações so-
bre os extratos bancários das contas 
da prefeitura para a aprovação do sal-
do apresentado no boletim fi nancei-
ro demonstrado no Portal da Trans-
parência, a convocação do Secretário 
Municipal de Meio Ambiente ou 

responsável pela pasta para esclare-
cimentos em relação ao prazo fi nal 
para adaptações do aterro sanitário 
municipal (lixão) e as informações 
sobre a quilometragem dos carros da 
prefeitura, gastos com combustível, 
diário de bordo e gasto com peças 
dos veículos nos anos de 2014 e 2015.
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FOTOS: RAFAEL POMIM, ARQUIVO PESSOAL
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LIMPADOR 
DE PISCINAS

As Faculdades Arapoti e Jagua-
riaíva estão realizando aulões pre-
paratórios gratuitos para estudantes 
do ensino médio da rede pública e 
dos Colégios Objetivo de Jaguaríava 
e Positivo de Arapoti.

O requisito básico é estar ins-
crito para o Enem 2016. Em Ara-
poti, na sexta-feira dia 10, tivemos 
aulas na Faculdade Arapoti. Mais 
de 130 jovens estiveram presentes 
e o sucesso do evento foi total, pelo 
empenho dos professores, sob a co-
ordenação da Professora Luciane 
Brondani.

Agora, no sábado dia 18 de ju-
nho, teremos aulões na Faculdade 
Jaguariaíva – FAJAR, onde também 
já ocorreram no mês de maio.

DATAS PREVISTAS
PARA OS AULÕES:

ARAPOTI: 10/06, última sex-
ta-feira,  mais de 130 alunos. Os 
próximos acontecerão nos dias 
02/09, 21/10, 04/11, sempre às sex-
tas-feiras.

JAGUARIAÍVA: 21/05, sábado, 
em maio, 98 alunos. Os próximos 
aulões, em Jaguariaíva, acontecerão 
nos dias 18/06, 02/07, 13/08, 03/09 
e 22/10, sempre aos sábados.

Aulões preparatórios gratuitos para o 
ENEM 2016 nas Faculdades FATI-FAJAR

PREPARATÓRIOS PARA O ENEM
ENGENHARIA FLORESTAL DA FAJAR 
CONFIRMA QUALIDADE DO CURSO

AVALIAÇÃO DO MEC

No início deste mês, a 
Faculdade ULT-FAJAR recebeu 
mais uma Comissão do MEC, 
desta vez para avaliar o curso de 
Engenharia Florestal, com vistas 
à renovação do reconhecimento.

Segundo o diretor José Carlos 
de Carvalho, “este procedimento 
do MEC é feito, para que seja 
comprovada a qualidade dos 
cursos. Isso ocorre com todos os 
cursos de todas as faculdades. 
Para iniciar um curso, o MEC 
concede primeiro a Autorização 
de Funcionamento. Depois, antes 
da formatura da primeira turma, 
deve passar pela avaliação para 
o Reconhecimento e, de 5 em 
5 anos, passa pelo processo de 
Renovação do Reconhecimento. 
Foi o que aconteceu agora”, 
explica o diretor.

A Coordenadora do Curso, 
Daniella Magossi, comenta que 
a Comissão foi extremamente 
rigorosa na avaliação, pontuando 
com bastante objetividade 
e clareza as razões da visita 
e algumas orientações para 
melhorar ainda mais a qualidade 
do curso. Elogiou o trabalho, o 
projeto pedagógico, a estrutura, 

laboratórios, biblioteca, corpo 
doc ente e os investimentos 
promovidos pela direção e 
mantenedores. “Foram muito 
profissionais, rigorosos e, ao 
mesmo tempo, consultores, 
trazendo opiniões, orientação e 
experiências vividas em outras 
instituições. Isso foi muito 
importante. Ficamos muito 
contentes e orgulhosos pelo 
resultado da avaliação, com nota 
4”, explica Daniella.

As notas de avaliação dos 
cursos pelo MEC vão de 01 a 05 
e a FAJAR conquistou nota 4. A 
comunidade acadêmica da ULT-
FAJAR, ao tomar conhecimento 
do relatório, festejou mais 
esta importante conquista da 
Instituição, deixando alunos, 
professores e corpo administrativo 
muito orgulhosos e felizes. 

Porém, como ressalta o diretor 
José Carlos: “Esta nota implica 
em mais responsabilidade ainda 
para nós, pois temos que manter 
o quatro ou fazer de tudo para 
conquistar o cinco, nas próximas 
avaliações. Temos que sempre 
melhorar a qualidade de nossos 
cursos”, conclui.
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 COOPERATIVA DE CRÉDITO

Novo gerente assume unidade
da Sicredi Capal em Jaguariaíva

JAGUARIAÍVA

Há pouco mais de três anos 
atuando na Sicredi Capal, 
Fabiano Costa de Castro 

assume a gerência da unidade de 
Jaguariaíva, com o objetivo de ex-
pandir ainda mais o número de as-
sociados na cidade, que hoje já pas-
sam de mil. Natural de Jaguariaíva, 
o novo gerente tem como desafio 
aproximar o jaguariaiense da coo-
perativa de crédito, mostrando os 
benefícios e o diferencial que a Si-
credi tem a oferecer.

“É preciso desmistificar que o 
Sicredi é um banco voltado somen-
te ao produtor rural. Pelo contrário, 
nós oferecemos tudo o que uma 
instituição financeira tradicional 
oferece, além de oportunizar mais 
benefícios e vantagens para o nos-
so associado. E o mais importante; 
a Sicredi está aberta a todos que 
quiserem se associar, independente 
se é pessoa f ísica ou jurídica, autô-
nomo ou produtor rural” afirmou.

A diferença está, segundo Fa-
biano, em vários fatores que trazem 

SICREDI CAPAL LANÇA 
CAMPANHA PARA POUPANÇA
A Cooperativa Sicredi Capal 
lançou a promoção “Quando Vê 
Poupou, Quando Vê Ganhou”. 
Serão distribuídos 80 prêmios de 
R$ 2 mil e o prêmio final no valor 
de meio milhão de reais (R$500 
mil) a associados (pessoas físicas 
e jurídicas) e poupadores não 
associados que depositarem na 
poupança da cooperativa. 660 mil é o 
valor total de prêmios da Campanha.
A cada R$ 100,00 aplicado no 
produto poupança, o associado tem 
direito a um número da sorte da 
promoção e tem direito a números 
da sorte em dobro (dois números) 
quando fizer a programação de 
poupança no prazo de 12 meses de, 
no mínimo, R$ 100,00. A mesma 
regra se aplica para associados 
pessoa jurídica, conforme previsto 
no regulamento. A promoção se 
estende até o dia 26 de outubro. 
Os 20 primeiros sorteios serão 
realizados no dia 25 de junho.

SAIBA MAIS

ao associado melhores retornos fi-
nanceiros. “Aqui o associado recebe 
no final do ano as sobras do lucro 
da cooperativa proporcional ao uso 
dos produtos e serviços utilizados 
através de sua conta. Outra vanta-
gem é a melhor disponibilidade de 
crédito já que o valor guardado no 

banco fica para ser investido na pró-
pria comunidade em que a agência 
está inserida” apontou o gerente.

DESENVOLVIMENTO 
A Sicredi além de oferecer um 

melhor retorno ao associado em 
comparação com o correntista de 

Após três meses na Sicredi, Fabiano assume 
gerência da unidade de Jaguariaíva

OS JOGOS DA RODADA
10h00min Erva Doce X Serraria Velha
13h00min Reianópolis X Ouro Verde
15h00min Audax F.C. X Palmeirinha 

Jogos acontecem no Estádio Municipal Jayme Jorge

Muitos gols marcaram a rodada inaugural
 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL

SENGÉS

Neste último domingo, 12, 
após diversos finais de 
semana chuvosos, enfim 

a bola rolou para a abertura do 
Campeonato Municipal de Fute-
bol - 2016. Nove equipes inscritas 
iniciaram a busca pelo título da 
competição. Para começar a todo 
vapor, a rodada inicial teve três 
jogos espetaculares, com muitos 
gols, goleadas e viradas. No total, 
foram 19 gols nesta primeira rodada 
da competição, com direito a golea-
da da equipe Elite F.C. 8x1 na equipe 
da Serraria Velha, a virada da equipe 
Audax F.C. sobre o C.A.S. 5x4 e uma 
vitória do Blues F.C. 1x0 sobre o Reia-
nópolis. A próxima rodada do acon-
tece no próximo domingo, 19.
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uma instituição financeira tradicio-
nal, também se preocupa em con-
tribuir com o desenvolvimento da 
comunidade local. “Em jaguariaíva 
estamos participando de diversas 
ações, principalmente que contri-
buam para o bem-estar social, bus-
cando cumprir um dos princípios 
de nossa instituição. Recentemen-
te, além de ações junto ao Rotary e 
igrejas, a Sicredi tem efetivado uma 
parceria com a Aciaja para manter o 
Ponto Sebrae” revelou Fabiano.

COOPERATIVISMO
Ele explica que ao aderir à Sicre-

di, a pessoa não se torna uma sim-
ples cliente, mas também se torna 
um dono da empresa, participando 
inclusive das decisões. “Contamos 
com uma equipe de oito colabora-
dores, oferecendo a melhor assis-
tência pessoal ao associado. Ofere-
cemos tudo o que uma instituição 
financeira pode oferecer entre segu-
ros, poupanças, consórcios, cartões 
e linhas de investimento. Aqui nós 
buscamos cooperar para o cresci-
mento do associado” disse o gerente.
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Quando se escreve regular-
mente para um Jornal, cria-
-se certo vínculo com seus 

leitores e com este advém a cobrança 
para que as vozes destes cidadãos de 
bem sejam impressas nas páginas do 
periódico, refletindo seus anseios, an-
gústias, decepções, dúvidas, enfim, o 
leitor quer ser representado e esta é a 
principal função da imprensa. Assim 
sendo, sou apenas o canal que expres-
sa as vozes de muita, muita gente!

Dezenas de pessoas me pediram 
para abordar o tema da Saúde Pú-
blica, reclamando de todas as suas 
mazelas que só podem ser descritas 
por aqueles que dela necessitam. Por-
tanto, independentemente da posição 
política, credo, opção de gênero ou 
raça, a saúde faz parte do cotidiano de 
todos e todas.

Essa questão foi preconizada pela 
Carta de Ottawa que, em 1986, já 
trazia consigo as bases da Primeira 
Conferência Internacional de Saúde 
propagando o direito absoluto e ir-
refutável à vida e saúde. Em 1988, a 
Constituição Federal apregoou essa 
declaração e o SUS (Sistema Único 
de Saúde) foi garantido através da 
Lei 8080/90, como “Direito de todos” 
e “Dever do Estado”, apesar dum certo 
Ministro da Saúde questionar a falta 
de deveres nesta relação, este é de lon-
ge, o menor dos percalços.

Quiseram apresentar SUS como 
o melhor programa de saúde do mun-
do, um conceito de acessibilidade e 
de atendimento que chega a todos os 
brasileiros, etc, etc. Não se pode negar 
que o INAMPS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) não funcionava e que 
atualmente se tem a possibilidade de 
receber atendimento adequado e efi-
caz. Repetindo: a POSSIBILIDADE, 
não necessariamente a certeza! Isto, 
nem de longe, na maioria dos casos.

E é aqui onde moram 5 dos prin-
cipais problemas da Saúde Pública no 
Brasil:

Primeiramente, não dispomos 
de Infraestrutura. Nossos pequenos 
hospitais nem de longe atendem as ne-
cessidades da população e as pessoas 
são levadas para hospitais maiores e 
modernos, especialmente em Curitiba 
e região metropolitana. Portanto, dia 
após dia, hora após hora, vemos veícu-
los da saúde: automóveis, vans, micro-
-ônibus, riscando o estado do Paraná, 
transportando uma legião de pacien-
tes. E eu, infelizmente, fui testemunha 
dum acidente fatal com o micro-ôni-
bus da cidade de Jacarezinho em que 
pessoas tiveram suas vidas ceifadas.

Segundo Ponto: Dificuldade no 
acesso às Especialidades Médicas. Di-

versos profissionais médicos e exames 
somente estão disponíveis nas grandes 
cidades e, conseguir agendamento 
para estes através dos SUS é um Cal-
vário. Cirurgias então, bem, aí a ques-
tão é dramática, muita gente morre 
na fila. 

Terceiro ponto: práticas questio-
náveis. Estas são as principais recla-
mações da população, por incrível 
que pareça. Alguém no mundo me 
explica por que um idoso tem que sair 
da sua casa às 5 horas da manhã e 
ficar no relento à temperatura inferior 
a 10 graus pra pegar uma ficha para 
ser consultado? Muitas vezes, só para 
ter acesso a um medicamento de uso 
contínuo! Pelo amor de Deus, alguém 
no mundo me diz que eu estou ficando 
louco e que tudo isso é coisa da minha 
cabeça! Porque é inadmissível em mu-
nicípios da nossa região que dedicam 
mais de 20% do seu orçamento que 
tal prática bestial e desumana ainda 
exista! No entanto, o Idoso diz: Se eu 
não for cedo, não pego ficha, filho. Que 
país é esse? 

Quarto ponto: falta de valoriza-
ção dos profissionais da saúde. Não 
estou falando só da baixa remunera-
ção, não. É imprescindível à sociedade 
cobrar e exigir muito desses homens e 
mulheres, no entanto, não nos esque-
çamos que eles são seres humanos 
merecedores de respeito e, PRINCI-
PALMENTE de condições de exercer 
plenamente seu trabalho.

Quinto ponto: passividade da 
população. Tínhamos um Governo 
que estava no poder a 13 anos, fomos 
às ruas e derrubamos. Por que cargas 
d´água não levamos milhões de pes-
soas às ruas para exigir um Sistema 
de Saúde decente? Por mais que me 
esforce, não consigo achar resposta pra 
essa pergunta.

Por fim, não confie em ouvido-
rias. Governo não é feito para vigiar 
governo. Caso tenha alguma dúvida 
ou reclamação procure o Conselho de 
Saúde da sua cidade. Se o conselheiro 
não lhe der atenção, procure outro que 
o faça. Se não obtiver resposta, procu-
re o Ministério Público, todavia, não 
desista. A Constituição Federal em 
seu Artigo 196 é bem clara: “A saúde 
é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e 
ao ACESSO UNIVERSAL E IGUA-
LITÁRIO às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”.

Ps.: Artigo dedicado a todos e a to-
das que levantam de madrugada pra 
pegar ficha nos postinhos de saúde do 
meu Brasil.

DIRETO AO PONTO: POR QUE
A SAÚDE PÚBLICA É RUIM?

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.

Novo promotor quer combater 
criminalidade juvenil e corrupção

 ARAPOTI

ARAPOTI

Atuando há pouco mais de um 
mês no município, o pro-
motor público, Dr. Eduardo 

Henrique Germano pretende adotar 
uma linha semelhante a utilizada pelo 
seu antecessor, Dr. Lucas Junqueira 
Bruzadelli Macedo, transferido para 
a Comarca de Carlópolis. Ele aponta 
como focos principais a diminuição 
da criminalidade envolvendo meno-
res de idade e o constante combate 
aos desvios de recurso público e atos 
de improbidade administrativo.

“Agente político que for pego 
desviando dinheiro público será 
preso e também não seremos coni-
ventes com menor infrator. Quem 
fizer vai pagar, até para que sirva de 
exemplo para outros adolescentes 
não cometerem crimes” apontou 
Dr. Lucas, afirmando que estes se-
rão seus principais focos de atuação. 
Ele quer, ao contrário dos últimos 
promotores, permanecer mais tem-
po na Comarca. “Quero realmente 
contribuir para voltarmos a ter uma 
sociedade mais pacífica”.

Ele afirmou estar surpreso com 
o alto número de incidentes envol-
vendo menores. “Isto tudo é resul-
tado da falta de políticas públicas 
voltadas ao jovem que muitas vezes 
não tendo o que fazer cai no mun-
do das drogas e da violência. Temos 
que quebrar esse ciclo. Estou dispos-
to a discutir uma solução para este 

Dr. Eduardo Germano pretende permanecer um bom tempo em Arapoti
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problema com os outros poderes 
públicos. Quero fazer um trabalho 
específico nesta área” afirmou.

Dr. Eduardo tem 31 anos e é na-
tural de Siqueira Campos. Estudou 
em escola pública e se formou advo-
gado na UniCuritiba. Há três anos 
passou no concurso do Ministério 
Público. Ele estava atuando como 
promotor titular da cidade de Péro-
la, até ser transferido para Arapoti. 
Dr. Eduardo integra o novo perfil 
de promotores jovens que buscam 
principalmente moralizar a políti-

ca e que têm a Operação Lava-Jato 
como exemplo.

A proximidade com a comu-
nidade será uma das característi-
cas principais do novo membro 
do Ministério Público. “Nossa sala 
está aberta a todos os tipos de de-
núncia. Todas as quartas estamos 
atendendo o público em geral. Po-
dem trazer suas demandas que in-
vestigaremos e caso haja procedên-
cia abriremos processos para que 
a criminalidade e a ilegalidade não 
passem impunes” concluiu.

JAGUARIAÍVA

A cidade amanheceu branca 
na última segunda-feira, 13, 
com a forte geada. Segundo 

o Sistema Meteorológico do Paraná 
(Simepar) a cidade registrou – 1,6 
º negativo na madrugada, a menor 
temperatura registrada no ano em 
Jaguariaíva. No domingo, o frio já 
havia sido intenso com a tempera-

tura chegando a 0,7º. 
Conforme o instituto, a partir 

desta quarta-feira, 15, o núcleo da 
massa de ar frio e seco avança sobre 
o Oceano Atlântico e com isso o frio 
perde força sobre o estado do Para-
ná. O tempo começará a mudar nes-
ta quinta-feira, 16, com o ingresso 
de mais uma frente fria. Para o final 
de semana, estão previstas chuvas 
para a região dos Campos Gerais. 

No sábado, a máxima previs-
ta para o município é de 17º e a 
mínima de 12º com grande pro-
babilidade de chuva. Este já está 
sendo o outono mais rigoroso dos 
últimos três anos. A menor tem-
peratura no Estado do Paraná, 
nesta onda de frio, foi registrada 
no município de General Carnei-
ro, no sul do estado, com os ter-
mômetros apontando -6,9º. 

Cidade registrou – 1,6º, a menor temperatura do ano 
 FRIO EM JAGUARIAÍVA

A massa de ar frio foi considerada a mais intensa dos últimos três anos

ADRIANA CASTRO/ACERVO PESSOALKINAN DE CÁSSIA DOURADO/ACERVO PESSOAL



CLASSIFICADOS 

LAS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

LUIZ BRIZOLA CORRÊA torna público que requereu ao IAP – Instituto Ambiental do 
Paraná, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jaguariaíva/PR, a 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS, para Produção de Carvão Vegetal no 
município de Jaguariaíva/PR. Sem necessidade de Estudo de Impacto Ambiental.
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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 
fibra, super conservada, 
pouquíssimo uso. R$ 22 mil. 
Fones: (43) 9979-3118 
ou (43) 8401-6771.

CAMINHONETE FORD F-1000

IMÓVEIS

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

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

CASA EM JAGUARIAÍVA, no 
Jardim Nossa Senhora de Fátima, Rua Curi-
tiba, No. 222. Contato: Fone (43) 9908-1346.

CASA NO JARDIM SAMAM-
BAIA, Jaguariaíva, 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

APARTAMENTO NOVO, Ponta 
Grossa - Ed Cristal, Jardim Carvalho, aptos 
c/2 quartos, opção c/ou sem suíte, c/
sacada e churrasqueira. R$ 198 mil. Fones 
(42) 9972-5387 / 9954-3335.

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 Uva-
ranas, 3 quartos, 139m2, 1 vaga garagem, 
por R$ 265 mil. Fone 42 3025-2008..

SERVIÇOS

AUTOESCOLA EM JAGUAR-
IAÍVA = aprenda a dirigir ou renove a sua 
carteira de habilitação na AUTOESCOLA 
LUDWIG, Jardim Matarazzo. 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, 
torcicolo, drenagem linfática, manicure, 
pedicure. Neiva da Silva Negrão, em Jag-
uariaíva.Telefone (43) 9867-9390.

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

  

 
 

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

REGINALDO

VENDA DE PASSAGENS! JÓIA, TRANSPEN E TRANSFADA

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

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

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

Valor R$ 20.000,00  

 Casa B Jardim Armênio  
(Próximo ao Centro)

Valor R$ 120.000,00  

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

Valor R$ 80 mil

Lote de terreno
em Ibaiti 2.850m² 

Valor R$ 85.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS A VENDA:

  

 
 

CORRETAGEM E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
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REGINALDO

VENDA DE PASSAGENS! JÓIA, TRANSPEN E TRANSFADA

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

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

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

Valor R$ 20.000,00  

 Casa B Jardim Armênio  
(Próximo ao Centro)

Valor R$ 120.000,00  

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

Valor R$ 80 mil

Lote de terreno
em Ibaiti 2.850m² 

Valor R$ 85.000,00

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

TERRAPLANAGEM TERSANE 
Terraplanagem - Prestação de Serviços de 
Escavações, 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, profissionais de confiança? 
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.

VENDE PALIO 4 portas, 8 válvulas, 1996, 
1.5, econômico e muito conservado. R$ 8 
mil. Contato: (43) 8832-9656.

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

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

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

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

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.

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

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

DIVERSOS

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

PRESENTES? Os mais deliciosos você 
encontra na CACAU SHOW DE JAGUAR-
IAÍVA. Av. Conde Francisco Matarazzo, 118, 
centro. Telefone 3535-4525. Novidades 
adoráveis de chocolate... Uma delícia!

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

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

ARTESANATO – 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).

Dunga é demitido do comando da seleção
 APÓS FIASCO NA COPA AMÉRICA

RIO DE JANEIRO

Após uma reunião na sede da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) ocorrida na 

tarde desta terça-feira, 14, o treinador 
da seleção brasileira Dunga e o diretor 
de seleções, Gilmar Rinaldi, foram 
dispensados pelo presidente Marco 
Polo Del Nero. O estopim para a que-
da de Dunga foi o vexame protagoni-
zado pela seleção na Copa América 
dos Estados Unidos.

Sem contar com o principal astro 
da equipe, Neymar, poupado para a 
disputa dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro em Agosto, o selecionado 
brasileiro ganhou por 7 a 1 do fraquís-

simo Haiti, empatou em 0 a 0 com o 
Equador e perdeu para o Peru por 1 
a 0, sendo eliminado ainda na fase de 
grupos da competição. A CBF emitiu 
nota oficial nesta terça-feira, confir-
mando o afastamento. 

“A Confederação Brasileira de Fu-
tebol comunica que decidiu, nesta ter-
ça-feira, dissolver a comissão técnica 
da Seleção Brasileira. Deixam os car-
gos o coordenador de Seleções, Gil-
mar Rinaldi, o técnico Dunga e toda 
a sua equipe.A decisão foi tomada em 
comum acordo durante reunião nesta 
tarde e, a partir de agora, a CBF inicia 
o processo de escolha da nova comis-
são técnica da Seleção Brasileira. A 
CBF agradece a dedicação, a serieda-

de e o empenho da equipe durante a 
realização do trabalho.”

O favorito para assumir o posto de 
Dunga é o treinador do Corinthians 
Tite. Ele esteve reunido com a cúpula  
da CBF na noite desta terça-feira por 
cerca de 3 horas, mas saiu do encon-
tro sem se pronunciar. A expectativa 
é que ele seja anunciado nesta quar-
ta-feira, 15. Ele será responsável por 
recuperar a seleção nas eliminatórias 
sulamericanas para a Copa do Mun-
do da Rússia de 2018. Hoje o Brasil 
ocupa a sexta colocação e estaria fora 
do mundial. O novo técnico também 
terá o desafio de conquistar a tão so-
nhada medalha olímpica jogando em 
casa no Rio de Janeiro.

Dunga entrega a seleção em sexto lugar nas 
eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia

RAFAEL RIBEIRO
/C

BF
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 EMPREGO EM JAGUARIAÍVA

GMH assinou intenção
para instalar frigorífico

JAGUARIAÍVA

A empresa árabe General Me-
diterranean Holding (GMH) 
assinou no último dia 09 de 

junho um protocolo de intenções 
para a instalação de um Complexo 
Frigorífico Avícola no município. A 
cerimônia, realizada no Cine Teatro 
Valéria Luercy, marcou o passo ini-
cial da parceria entre o Município 
e os empresários árabes que pro-
mete, se concretizado, produzir um 
grande aquecimento na economia, 
não só de Jaguariaíva, mas de toda 
a região. O acordo foi intermediado 
pela Câmara de Comércio e Indús-
tria Brasileira (CCIBRA).

O empreendimento terá um 
investimento total, segundo a ex-
posição do proprietário da GMH, 
Ghassan Saab, de U$ 400 milhões de 
dólares (aproximadamente R$ 1,3 
bilhão de reais), ocupará uma área 
de 230 hectares e gerará em torno 
de 1.400 empregos diretos e outros 
60 mil indiretos. A unidade terá ca-
pacidade, em sua fase final (previsto 
para três anos), para abater de 400 
mil frangos por dia, necessitando de 
até 1.000 granjas que serão instala-
das em toda a região, beneficiando 
por consequência os municípios vi-
zinhos de Jaguariaíva. 

Participaram da cerimônia, além 
de Ghassan Saab, também represen-
tando a CCIBRA, o seu filho e sócio 
Mahmoud Saab, ambos libaneses, o 
prefeito de Jaguariaíva, José Slobo-

da (Juca), o prefeito de São José da 
Boa Vista, Sérgio Kronéis, a prefeita 
de Sengés, Elietti Jorge, o chefe de 
gabinete da prefeitura de Arapoti, 
Edilson Corsini, o representante da 
GMH no Brasil, engenheiro Luiz 
Paulo Rover, o Secretário de Indús-
tria e Comércio de Jaguariaíva, além 
de outros secretários municipais e 
vereadores.

INVESTIDOR
A GMH tem como investidor o 

magnata árabe Nadhmi Auchi, com 
uma fortuna estimada em mais de R$ 
4 bilhões, integrando a lista dos mais 
ricos do mundo, segundo informou 
o engenheiro Rover, responsável pela 

apresentação do projeto. Ele também 
garantiu, ao ser questionado sobre a 
probabilidade de instalação definiti-
va da empresa na cidade, “que (o ne-
gócio) é 100% certo”. 

“Depois desta assinatura de pro-
tocolo de intenções, estaremos em 
15 dias abrindo nosso escritório no 
município e esperando a liberação 
das áreas para o início efetivo da 
instalação da indústria” comentou 
o engenheiro, que esteve expondo o 
projeto para um público presente de 
mais de 300 pessoas.

PRÓXIMOS PASSOS
O prefeito explicou que os pró-

ximos passos passam pela aprova-

ção das leis que permitam a desa-
propriação e a cessão das áreas pela 
Câmara Municipal. “Agora depen-
demos dos nossos vereadores apro-
varem todas estas leis para que a 
empresa possa efetivamente iniciar 
o processo de instalação. Uma das 
áreas é de propriedade da Klabin, 
com quem já entramos em contato 
e eles nos certificaram de que temos 
carta branca para iniciarmos o pro-
cesso de desapropriação” disse Juca.

O proprietário da GMH, Ghas-
san, explicou que além da instalação 
de todo o complexo industrial, que 
contará com “Cria e Recria” de aves, 
matrizeiros, incubadoras, fábricas de 
ração e o próprio frigorífico em si, será 

Grupo árabe pretende abater 400 mil aves por dia para o mercado muçulmano dos 
Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Expectativa é gerar até 1.400 empregos diretos

ESCOLHA DE JAGUARIAÍVA
O Paraná é o maior produtor 
de frango do País, com abate 
superior a 5 milhões por dia. Em 
Jaguariaíva, além do clima favorável, 
a receptividade e empenho do 
município em viabilizar a instalação 
da empresa, com processos de 
desapropriação de áreas, projetos 
de incentivos fiscais e mobilização 
de proprietários rurais interessados 
em sediar granjas agregadas são 
pontos favoráveis. 
O fator decisivo, conforme 
representantes do grupo, foi o fato 
de o município possuir certidões 
negativas de débitos, possibilitando 
incentivos fiscais e participação 
em projetos de outras esferas 
governamentais. Além disso, existe 
estrutura de formação de mão de 
obra e sistema municipal de licenças 
ambientais, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

SAIBA MAIS

Ghassan Saab, proprietário da GMH, fez a explanação do projeto do frigorífico para os mais de 300 presentes

instalada uma nova escola no muni-
cípio e a construção de novas casas, 
através do programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, para os funcionários. 
“Será a oportunidade de um grande 
crescimento, não só para Jaguariaíva, 
mas também para todos os municí-
pios vizinhos” falou o empresário.

BENEFÍCIOS FISCAIS
A empresa receberá incentivos 

do Governo do Estado através do 
programa Paraná Competitivo. Pri-
meiramente ela estava certa para 
se instalar em Piraí do Sul, mas o 
problema com a disponibilização 
de áreas e documentação acabou 
barrando o negócio. “Jaguariaíva se 
habilitou pela boa receptividade que 
aqui tivemos, pelas grandes áreas 
disponíveis e principalmente por 
estar com todas as certidões e docu-
mentações em dia” afirmou Rover.

O novo frigorífico terá como 
foco principal a exportação para a 
comunidade muçulmana no Orien-
te Médio, Europa e Estados Unidos. 
“Nós vamos trabalhar com o abate 
Halal (segundo as tradições islâ-
micas) e Kosher” complementou 
Ghassan Saab.


