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ICMS da Klabin beneficiará 12 municípios 
dos Campos Gerais e Norte Pioneiro

Os R$ 8,5 bilhões da nova unidade da Klabin 
já são considerados o maior investimento 
privado da história do Paraná. Além de 

Ortigueira que receberá 50% de ICMS, outra 
fatia será dividida entre os municípios que 
fornecem madeira para a fábrica. São eles: 
Cândido de Abreu, Congoinhas, Curiúva, 
Imbaú, Reserva, Rio Branco do Ivaí, São 
Jerônimo da Serra, Sapopema, Telêmaco 

Borba, Tibagi e Ventania.
[PÁGINA 12]

BETO RICHA REINAUGUROU
AEROPORTO DE PONTA GROSSA
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Fati/Fajar planeja 
aulões e vestibular para 

segundo semestre
[PÁGINA 5]

EDUCAÇÃO

Tuca English:
De Jaguariaíva
para o Brasil
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PERSONAGEM

Prefeito veta aumento no 
Transporte Público e encerra 

contrato com empresa

DIVULGAÇÃO

[PÁGINA 2]

A Viação Jóia, empresa responsável pela 
operação do sistema de transporte coletivo de 
Jaguariaíva, queria aumentar o preço da passa-
gem já a partir deste mês de Julho. O prefeito 
José Slobodá (Juca) não concordou e tentou 
entrar em entendimento com a empresa. Como 
não houve acordo, o contrato foi rescindido. 
Transpen foi contratada emergencialmente e 
operará o sistema até o fi m do ano, quando de-
verá ocorrer nova licitação.

JAGUARIAÍVA

INFRAESTRUTURA: 
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JAGUARIAÍVA

Após a empresa responsá-
vel pelo transporte público 
na cidade sugerir um novo 

aumento no preço das tarifas de 
ônibus neste ano de 2016, o prefeito 
José Slobodá (Juca), contrário à me-
dida, decidiu encerrar o atual con-
trato com a Viação Jóia. 

Com isso, a Prefeitura foi obri-
gada a fazer uma contratação emer-
gencial que definiu a Transpen, da 
cidade de Itararé-SP, como a nova 
operadora do sistema de transporte 
coletivo em Jaguariaíva pelos pró-
ximos seis meses até que ocorra a 
nova licitação.

IMPASSE
O preço das passagens teve um 

reajuste no último mês de março 
deste ano quando passou de R$ 
2,20 para R$ 2,50 na Linha Urbana 
e de R$ 2,75 para R$ 3,20 na Linha 
Industrial. A Viação Jóia alegou 
que o preço estava defasado e que 
necessitava de um novo reajuste já 
a partir deste mês de Julho, com a 

Prefeito veta aumento e encerra contrato


 TRANSPORTE PÚBLICO EM JAGUARIAÍVA

A Viação Joia atuou durante 15 anos 
no Transporte Público de Jaguariaíva
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passagem passando de R$ 2,50 para 
R$ 2,90 (Urbano) e de R$ 3,20 para 
R$ 4,20 (Industrial).

O prefeito Juca não concordou 
com o aumento e teve início um 
impasse que culminou com o en-
cerramento do contrato. “Não po-
deríamos onerar ainda mais o bolso 
do trabalhador e por isso decidimos 
pelo veto” afirmou o prefeito. Ele 
explicou que foram realizadas di-
versas conversas para que houvesse 

um entendimento, mas que não ob-
tiveram sucesso.

O prefeito afirma que foi realiza-
da uma reunião entre as empresas do 
município, que são atendidas com a 
linha industrial, e representante da 
Jóia. “Foi oferecido um valor de R$ 
3,60 para esta linha industrial, mas 
não houve acordo” disse Juca.

A prefeitura então notificou a 
empresa, que respondeu que não po-
deria operar o sistema de transporte 

se a tarifa da linha industrial não fos-
se reajustada a R$ 4,20 ou até R$ 3,90 
desde que fosse reajustada a tarifa da 
linha urbana de R$ 2,50 para R$ 2,90. 
Como não houve acordo, a Joia ame-
açou encerrar as operações no final 
deste mês de Junho.

Diante da situação, a prefeitura 
optou por encerrar o contrato com 
a Viação Joia e convidou cinco ou-
tras empresas com o interesse para 
assumir emergencialmente o trans-
porte público de Jaguariaíva.

 Segundo a prefeitura, a que 
mostrou a melhor proposta foi a 
Transpen. Com isso, a partir deste 
mês de Julho a empresa já começa a 
operar o sistema, mantendo as tari-
fas atuais até o final do ano quando 
ocorrerá nova licitação.

JOIA
O contrato do Municipio com a 

Viação Joia já durava aproximada-
mente 15 anos e havia se encerra-
do no último mês de dezembro de 
2015. Ele foi  prorrogado para este 
ano de 2016 até que uma nova lici-
tação fosse marcada.

Ainda há vagas para 
quem deseja se 
preparar para passar 
no Concurso do IFPR

JAGUARIAÍVA

O IFPR (Instituto Federal do 
Paraná), no intuito de com-
plementação do seu quadro, 

abriu no último dia 15 de junho, atra-
vés do edital 15/2016, Concurso Pú-
blico para o preenchimento de vagas 
em diversas áreas de suas unidades 
no estado, inclusive em Jaguariaíva.

No intuito de contribuir com a 
preparação para a prova, o CEJ (Cen-
tro Educacional de Jaguariaíva) está 
realizando um curso preparatório 
que visa atender e preparar efetiva-
mente os candidatos que concorre-
rão às vagas deste concurso.

“O concurso público é sempre 
uma grande oportunidade profissio-
nal, principalmente para aqueles que 
almejam uma carreira, onde a esta-
bilidade do serviço público é a prin-
cipal meta” afirma o Professor João 
Fracasso, coordenador do curso

Curso preparatório para o Concurso Público do IFPR
 CENTRO EDUCACIONAL DE JAGUARIAÍVA

TSE alerta 
para prazos 
do calendário

BRASÍLIA

Além do prazo de 3 meses 
para desincompatibilização 
e da proibição de veicula-

ção de programas apresentados ou 
comentados por pré-candidatos, a 
Justiça Eleitoral alerta para outros 
prazos previstos no calendário das 
Eleições 2016.

A partir deste sábado, 02, um 
conjunto de vedações também pas-
sa a valer aos agentes públicos, entre 
elas,  a proibição, por exemplo, da 
veiculação de publicidade institucio-
nal dos atos, programas, obras, ser-
viços e campanhas dos órgãos pú-
blicos municipais ou das respectivas 
entidades da administração indireta. 

A exceção à regra fica por con-
ta da propaganda de produtos e 
serviços de governo que tenham 
concorrência no mercado e em ca-
sos de grave e urgente necessidade 
pública. Outra vedação que vale 
também a partir do dia 2 de julho é o 
pronunciamento em cadeia de rádio 
e televisão, fora do horário eleitoral 
gratuito, a não ser quando a Justiça 
Eleitoral entender como matéria ur-
gente, relevante e característica das 
funções de governo. A realização de 
inaugurações com contratação de 
shows artísticos pagos com recursos 
públicos também é proibida a partir 
desta mesma data.

O dia 4 de julho está reservado 
como prazo final para o eleitor com 
deficiência ou mobilidade reduzida, 
que já tenha solicitado transferência 
para uma Seção Eleitoral Especial, 
comunicar ao juiz suas restrições e 
necessidades, a fim de que a Justi-
ça Eleitoral, na medida do possível, 
providencia meios e recursos desti-
nados a facilitar o exercício do seu 
voto. Por fim, 5 de julho é a data a 
partir da qual, observado o prazo de 
quinze dias que antecede a data de-
finida pelos partidos para a escolha 
dos candidatos, é possível realizar 
propaganda intrapartidária, com 
vistas à indicação de nomes, sendo 
vedado o uso de rádio, televisão e 
outdoor. Essa data está relacionada 
à permissão da realização de con-
venções partidárias destinadas a 
deliberar sobre coligações e escolher 
candidatos a prefeito, vice-prefeito e 
vereador, a partir de 20 de julho.

 ELEIÇÕES 2016

O salário é um grande atrativo, 
variando aproximadamente de R$ 
1.700,00 até R$ 4.300,00 mais bene-
fícios inerentes ao respectivo cargo. 
Sabendo das exigências e do grande 
número de candidatos que estão con-
correndo a essas vagas, o CEJ buscou 
selecionar uma equipe docente de ex-
celência, que contribua eficazmente 

na preparação destes profissionais.
“Neste primeiro momento do 

curso preparatório, já estão em an-
damento as disciplinas de Língua 
Portuguesa, tendo como docente o 
Prof. Rosmário, Raciocínio Lógico, 
tendo como docente o Prof. Giuliano 
e Legislação, tendo como docente o 
Prof. Douglas. Essas são disciplinas 

básicas” explicou o coordenador.
Para as disciplinas específicas, já 

estão sendo contratados professores 
das respectivas áreas, atendendo as-
sim, uma preparação de qualidade 
para fazer frente as exigências deste 
concurso. “Aqueles que tiverem in-
teresse, as vagas continuam abertas, 
junto ao CEJ” concluiu o professor.
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DIREITO EMPRESARIAL
ALUÍSIO PIRES DE OLIVEIRA*  | contato@piresadvogados.adv.br

STJ julgará complementação de 
aposentadoria sobre pagamento 

de horas extras habituais

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá decidir sobre a legalidade da inclusão 
das horas extraordinárias habituais nos cálculos de complementação da apo-
sentadoria dos beneficiários da previdência social.  Esta decisão terá efeito de 

recurso repetitivo e impedirá julgamentos dissonantes das instâncias inferiores. O jul-
gamento deste tema é de grande repercussão social, em virtude do envelhecimento da 
população brasileira, do constante déficit da previdência social. Some-se o hábito das 
empresas brasileiras exigirem horas extras de seus funcionários, efetuarem o pagamento 
de contribuições sociais sobre a remuneração de horas extras, porém sem gerar benef ício 
previdenciário aos funcionários.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE 
SÓCIOS NO PROCESSO TRABALHISTA

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) decidiu que o “adim-
plemento das obrigações trabalhistas recai sobre o empregador, que é, por excelência, o 
legitimado a figurar no polo passivo da ação e de quem se deve buscar a satisfação dos 
valores devidos por força do contrato de trabalho”. Na visão do Tribunal, existindo res-
ponsabilidade solidária a inclusão dos sócios, desde o início da demanda, “além de não 
lhes trazer nenhum prejuízo, ainda lhes traz grande vantagem processual, uma vez que 
poderão não apenas se defender alegando a ausência de sua responsabilidade, como 
também, do próprio mérito da reclamação trabalhista, o que lhes garante, certamente, 
a plena aplicação do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal” O entendimento do 
Tribunal remete a aplicação do artigo 134 do atual Código de Processo Civil, segundo 
o qual o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as 
fases do processo judicial. 

PERÍCIA PSIQUIÁTRICA EM 
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região julgou recurso contra sentença em 
reclamação trabalhista que indeferiu a realização de perícia psiquiátrica em trabalha-
dora com transtornos mentais. A referida trabalhadora havia sofrido acidente do traba-
lho que motivou uma perícia de médico ortopedista. A falta de conhecimentos técnicos 
de psiquiatria impediu a análise dos transtornos psicológicos oriundos do acidente do 
trabalho. No entender do Tribunal, o diagnóstico da trabalhadora como portadora de 
estresse pós-traumático, podendo ser sucedida por síndrome de pânico, de sorte a tornar 
indispensável a realização de perícia psiquiátrica. O problema é que uma perícia psiqui-
átrica em processo sobre acidente ou doença do trabalho é habitualmente indeferida pela 
Justiça do Trabalho, de tal forma que o julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região se torna uma exceção em relação a este assunto.

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

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

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

Tesouro direto instável
U ltimamente investidores com recursos alocados em Letras Financeiras 

do Tesouro (LFT) sofreram com a variação dependendo do vencimento 
escolhido. A indexação é a taxa Selic e apresenta risco moderado. 

Para 2016, letras com vencimento em prazos mais longos estão com rendi-
mentos menores do que as com prazos mais curtos. As LFT´s comercializadas 
pelo Tesouro são chamadas de Tesouro Direto. A título de exemplo, em maio as 
letras com vencimento em 2021 registravam rentabilidade de 4,77% enquanto as 
com vencimento em 2017 rentabilizavam 5,11%, ou seja, rentabilidades inferio-
res à taxa Selic e ao CDI do mesmo período que registraram ganhos de 5,17% e 
5,16% respectivamente.

Tal movimento, incomum, parece refletir a preferência – e porque não dizer 
a necessidade em alguns casos – de aplicar em títulos de menor prazo valorizan-
do-os acima do normal. Isso quer dizer que a lei da oferta e demanda está sendo 
colocada em prática. 

O histórico de comercialização demonstra a mudança de comportamento 
do investidor. No começo do ano LFT com vencimento no ano de 2021 apresen-
tava taxa de compra de 0% igualando-se à taxa Selic e a taxa de venda 0,04%. 
Posteriormente, as taxas subiram para 0,03% para compra e 0,07% para venda 
e passou a render para o aplicador a Selic mais 0,03% ao ano. 

Levando em conta que esses títulos são utilizados para formar o “colchão” da 
carteira de investimentos, pequenas diferenças podem causar problemas. Outro 
problema é a taxa de colocação nos leilões do Tesouro Nacional. Houve aumento 
dessas taxas o que mostra que o desconto no valor de face dos papéis também 
aumentou e isso também não é bom.

Portanto, nem renda fixa e tão pouco Tesouro Direto saem ilesos quando há 
instabilidade na economia. Devemos ficar sempre atentos também à movimen-
tação do mercado de títulos.

JAGUARIAÍVA

Aproveitando a semana final 
para participações em inau-
gurações oficiais por parte 

dos agentes políticos, a equipe do 
prefeito José Slobodá (Juca) elabo-
rou um cronograma de cerimônias 
e entregas à população nesta última 
semana. Iniciando no último dia 24 
de junho, com a entrega do CEMEI 
Professora Wilma Simon Faria, no 
bairro Remonta e concluindo nesta 
sexta-feira, 1º de julho, com a am-
pliação da Rede de Água e Esgoto 
do bairro rural Bonsucesso.

Durante cinco dias, o prefeito 
participou de seis entregas oficiais. 
Além do CEMEI e da ampliação da 
rede de água e esgoto, a prefeitura 
entregou a quadra poliesportiva da 
Escola Municipal Prefeito Aristides 
Soares, no bairro São Braz, na segun-
da-feira, 27. Ainda foram entregues o 
reservatório de água no Alto do La-
gão no dia 28 e as três novas Acade-
mias da Terceira Idade, além de obras 
de pavimentação nas vias do Jardim 
Matarazzo, Maria Roseli de Miranda 
na Pedrinha, Travessa Guerios Man-
sur, e Subtenente Deable, ocorridas 
na quinta-feira, 30 de junho.

PAVIMENTAÇÕES
No Jardim Matarazzo II foram 

pavimentadas as ruas Antônio Sou-
za Batista, Ana Catarina Emmerich, 
Walfrido Sandrine, Djalma Camar-
go, Orimando Sinhorini, Eurides 
Alves dos Santos, Leonel Ferreira de 
Barros e Domingos do Espírito San-
to. Este projeto engloba também 
ruas em andamento na Vila Edith e 
Rua Gerônimo Porfírio de Matos, 
no Jardim Samambaia. O investi-
mento inicial total desse projeto é 
de R$ 5,6 milhões e os recursos são 
provenientes de financiamento pelo 
PAC 2 do Governo Federal

Foram aplicados R$123 mil na 
pavimentação na Rua Maria Rosely 
de Miranda, no bairro Pedrinha, 
com poliedro irregular. Também 
entregues; a pavimentação em po-
liedro irregular de trecho da Rua 
Subtenente Deable, entre a Rua 
Domingos Scolaro e Rua Joaquim 
Carlos de Gouveia, na ligação com 
o Loteamento Jardim Europa; e a 
Travessa Guerios Mansur, situada 
na região central, onde foram feitas 
adequações de trânsito, com novo 
calçamento e sentido de circulação 
na forma de mão inglesa. O objetivo 
foi a melhoria num ponto crítico de 
trânsito, nas proximidades da ponte 
de acesso à Cidade Alta.

RESERVATÓRIO
O Samae (Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto) entre-
gou a obra de melhoria no abasteci-
mento de água no bairro Lagoão na 
tarde de terça-feira (28). No alto da 
localidade foi instalado um reser-
vatório para fornecimento de água 
por gravidade, com pressão mais 
adequada, principalmente em dias 
de maior consumo.

A caixa instalada fica em um dos 
pontos mais altos do bairro, na Rua 
Olga Kojo Turek. O equipamento tem 
capacidade para 30 mil litros, atingin-

Prefeitura organizou 
semana de inaugurações


 ENTREGAS EM JAGUARIAÍVA

do em média 150 ligações, ação esta 
que deve resolver a constante falta de 
água no local. Houve ainda ampliação 
da rede em mais 600m de extensão na 
Rua Olga Kojo Turek.

ACADEMIAS
As três Academias da Terceira 

Idade ficam na Vila Edith, ao lado da 
quadra poliesportiva; no Jardim Ma-
tarazzo (Praça Alvino Prado), e na Vila 
Kennedy, na Praça Silas Gerson Ayres. 
O convênio prevê ao todo a aquisição 
de 93 equipamentos, que foram ins-
talados nos três pontos da cidade, de 
forma igualitária. O valor desses apa-
relhos foi de R$97.569 reais, com re-
passe do Ministério do Esporte. 

NOVO CEMEI
Na tarde de sexta-feira (24) foi 

realizada a entrega  do Centro de 
Educação Infantil (Cemei) Wilma 
Simon Faria, no bairro Remonta, 
parte alta de Jaguariaíva. O novo 
Cemei ProInfância Tipo C fica na 

Rua Maria Madalena Micosz, teve 
investimento de aproximadamente 
R$ 831 mil. Já para o mobiliário ne-
cessário, o valor aproximado empre-
gado foi de R$72 mil. Os recursos 
foram pleiteados junto Programa 
Proinfância - Programa Nacional de 
Reestruturação e Aparelhagem da 
Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil (MEC e FNDE). 

QUADRA COBERTA
A comunidade do bairro São 

Braz, próximo ao Jardim Primavera 
em Jaguariaíva, acompanhou na tar-
de de segunda-feira (27) a entrega 
oficial da quadra poliesportiva co-
berta anexa à Escola Municipal Pre-
feito Aristides Soares. Foram mais 
de R$ 507 mil em recursos próprios 
municipais investidos nesta obra, 
destinada a oferecer um espaço am-
plo e bem estruturado às práticas es-
portivas e de lazer aos alunos, além 
de integrações com pais e outros 
moradores do bairro. 

CEMEI no bairro Remonta
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Quadra da Escola Aristides Soares

Academias foram instaladas na Vila Edith, J. Matarazzo e Vila Kennedy
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PANORAMA POLÍTICO

Cenário Afunilando
Em Arapoti, cada vez fica mais claro os prováveis candida-

tos para o pleito deste ano. Quase certo na disputa, o prefeito 
Braz Rizzi (DEM) e sua equipe aceleram a divulgação de suas 
benfeitorias. Essas atitudes comprovam a cada dia que Braz 
é sim candidato a reeleição. Outra, quase certeza, é que o ex-
-prefeito Fernando de Masi não deverá concorrer. Com isso, se-
guem firmes buscando a nomeação; o empresário Irani Barros 
(PDT), o vereador Carlinhos Moreira (PSDB) e Potinho (PSD). 

Sengés quase definido
A próxima semana será decisiva para a definição final dos 

candidatos. Dois nomes já são certos: a prefeita Elietti Jorge 
(PSD) e o comerciante Nelson Ramos, o Pezinho (PPS). O gru-
po do Vice-prefeito Hillebrand de Boer, o Brandão (PSDB) que 
conta com o ex-secretário de Saúde, Luiz Giovanetti, ainda 
não descartou a possibilidade de lançar um candidato. Quem 
já desistiu da pretensão foi o vereador Netinho Bolo.

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, 
Câmara Municipal de Curitiba (todos 

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

demais municípiosOBS.: Os artigos assinados não representam necessariamente a opinião do jornal e são de responsabilidade de seus autores.
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De Jaguariaíva para o Brasil
 TUCA ENGLISH

JAGUARIAÍVA

Quem nunca se deparou, ao 
navegar pelas redes sociais, 
com um dos vídeos de Regi-

naldo Alex Rocha, mais conhecido 
como Tuca English? O que no início 
era uma forma de promover suas au-
las particulares de inglês, acabou por 
criar um personagem irreverente, que 
tem cativado milhares de internautas. 
Afinal, quem nunca acompanhou 
um de seus quadros: “Antes Tarde 
do que Nunca”, “Show de Calouros” e 
mais recentemente o “Um Bate-Papo 
pelo Brasil com Tuca English”. 

Nascido em Telêmaco Borba, 
Tuca English veio para Jaguariaíva aos 
9 anos com o pai, que começou a tra-
balhar na Pisa em 1984. Mas a paixão 
pelo inglês ainda demoraria a surgir. 
“Foi amor à primeira vista. Recebi 
uma bolsa de estudos em uma esco-
la de inglês quando tinha 24 anos. A 
partir daí, comecei a me especializar 
no idioma até me tornar professor em 
2002” revela Tuca, hoje com 41 anos.

PROFESSOR
No início, dava aulas em escolas 

de Arapoti e Jaguariaíva. Seu jeito 
comunicativo e irreverente começa-
ram a ficar evidentes. “Fui perceben-
do que os alunos realmente estavam 
gostando das minhas aulas e optei 
por dar aulas particulares e em em-
presas” conta. A fama do professor 
foi crescendo e ele decidiu inovar, 
aproveitando o crescimento das re-
des sociais. “Decidi fazer algumas 
brincadeiras dando dicas de inglês 
em vídeo com a participação de per-
sonalidades de nossa sociedade”.

Tuca English tem como 
objetivo chegar à televisão
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A repercussão foi tão grande e 
positiva que Tuca percebeu o nas-
cimento de um novo personagem. 
“Foi surgindo essa vontade de ser 
um apresentador e trazer informa-
ções úteis à população através de 
entrevistas descontraídas e diver-
tidas” explicou o professor. Hoje, 
existe o Tuca professor de inglês e o 
Tuca apresentador. 

PERSONAGEM
O primeiro quadro apresentado 

foi o “Antes Tarde do que Nunca” 
disponibilizado no Facebook e no 
YouTube. A produção dos esquetes, 
feita pelo próprio Tuca, tornou-se 
sucesso imediato na comunidade de 
Jaguariaíva e Arapoti, fazendo com 
que ampliasse o conceito, o que aca-
bou gerando o “Show de Calouros” 
trazendo revelações artísticas da re-
gião aos seus “programas”.

Neste ano, com a crescente po-
pularização, Tuca decidiu criar o 

quadro “Um Bate-Papo pelo Brasil”. 
Ele já entrevistou diversas persona-
lidades locais, como o médico Dr. 
Ivo Baptista e o prefeito José Slobo-
dá (Juca), até personagens emble-
máticos e polêmicos como o depu-
tado federal, Jair Bolsonaro. “Este 
bate-papo tem o objetivo de sair 
por diversos cantos do Brasil entre-
vistando personalidades. Já estive 
em Curitiba, Londrina e Brasília”. 
Seus vídeos chegam a ter milhares 
de visualizações.

APOIO
Para bancar o projeto, o pro-

fessor conta com o apoio de pa-
trocinadores. “Cada viagem e 
entrevista que agendo, levanto 
alguns apoiadores que me aju-
dam a cobrir as despesas. Minha 
próxima turnê será por Curitiba 
onde entrevistarei uma modelo, 
um mestre cervejeiro, uma apre-
sentadora infantil e a diretora do 
Hospital Pequeno Príncipe” fala.

Perguntado se considera-se um 
humorista, Tuca afirma que não. 
“Sou um apresentador diferente. 
Meu objetivo não é fazer humor 
e sim trazer informações à socie-
dade de forma diferente, simples 
e descontraída. Quero contribuir 
com o esclarecimento das pessoas” 
diz. Ao ser questionado sobre uma 
inspiração, ele responde: “Roberto 
D’avilla da Globonews”.

Hoje, conciliando as aulas de in-
glês com o personagem, Tuca acredi-
ta que está no início de uma carreira 
promissora. “Tenho como objetivo 
chegar à televisão” ressalta. Alguém 
duvida que ele pode chegar lá?

Jaguariaíva
Apesar de muitos contestarem a possibilidade de Ademar 

Ferreira de Barros (PSDB) ser o candidato da oposição, a ten-
dência é que seja ele mesmo o nome na disputa a encarar o pre-
feito José Slobodá (Juca). A polêmica envolvendo a presidência 
do PSDB local continua e pode ser decisiva na definição concre-
ta da candidatura oposicionista. Seguem como possibilidades 
os nomes dos irmãos Leomar e Marcone, sobrinhos de Ademar. 
Até a próxima semana provavelmente haverá uma definição.

Impeachment
A estratégia da equipe de Dilma Rousseff é atrasar cada 

vez mais a votação final do Impeachment. O objetivo é tentar se 
aproveitar de um possível desgaste do Governo Temer para tentar 
reverter improváveis votos entre os senadores. Previamente pro-
gramado para ocorrer no início de agosto, a votação deve ocor-
rer apenas após as Olimpíadas, isto porque o Comitê Olímpico 
Brasileiro não deseja concorrência das atenções durante os Jogos.

Pauliki Fora
O deputado estadual Márcio Pauliki (PDT) decidiu nes-

ta semana se retirar da corrida para a prefeitura de Ponta 
Grossa. Segundo ele, o objetivo é cumprir o compromisso 
assumido com a população e seguir com seu trabalho na 
Assembleia Legislativa. Com a desistência, o parlamentar 
deve apoiar o nome do vereador Julio Kuller (PMB) que sur-
ge como uma espécie de terceira via nestas eleições.

DIVULGAÇÃO

O Paraná está apenas atrás de São Paulo e Minas Gerais
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Paraná tem a terceira 
maior indústria de 
transformação do País

 DESENVOLVIMENTO

CURITIBA

A indústria de transformação 
do Paraná é a terceira mais 
forte do País, atrás apenas 

de São Paulo e Minas Gerais. Pu-
xado pelos setores de alimentos, 
madeireiro, automotivo e de papel 
e celulose, o Estado foi responsá-
vel, em 2014, por 8,3% do Valor da 
Transformação Industrial (VTI) 
do Brasil. Os dados são da Pesquisa 
Industrial Anual (PIA) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) compilados pelo Institu-
to Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico Social (Ipardes).

O Paraná somou VTI de R$ 
79,1 bilhões, à frente de outras 
economias importantes, como Rio 
Grande do Sul (R$ 78,9 bilhões ) e 
Rio de Janeiro (R$ 70,1 bilhões). O 
VTI mede a diferença entre a recei-
ta bruta e os custos das operações 
das indústrias. São Paulo ficou em 
primeiro lugar, com R$ 360,9 bi-
lhões, e Minas Gerais ficou em se-
gundo, com R$ 91,4 bilhões.

O Estado vem ganhando espaço 
na indústria de transformação do 
País, embalado pelo avanço da eco-

nomia paranaense - que se tornou 
a quarta maior do cenário nacional 
em 2013 - e o pelo novo ciclo de in-
vestimentos atraídos pelo programa 
de incentivos Paraná Competitivo.

“O Paraná tem apenas 5% da 
população brasileira, mas repre-
senta 8,3% no valor da transforma-
ção da indústria. Ou seja, esse setor 
tem uma força maior no Estado”, 
lembra o diretor-presidente do 
Instituto Paranaense de Desenvol-
vimento Econômico Social (Ipar-
des), Julio Suzuki Júnior.

Em 2010, o Estado tinha um 
VTI de R$ 56,2 bilhões e uma par-
ticipação de 7,7% no País. O Estado 
era o quarto colocado na indústria 
da transformação, atrás de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janei-
ro. Em quatro anos, o VTI do Para-
ná cresceu 40%.

“Esse avanço reflete a qualidade 
da indústria do Estado e sua diver-
sificação, o que ajuda também o 
Paraná a ter uma resistência maior 
à crise econômica”, diz o economis-
ta. Essa é a terceira vez que o Para-
ná fica em terceiro lugar no ranking 
nacional. A primeira foi em 2011 e 
a segunda no ano passado.
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E u tentei. Juro que tentei. Du-
rante meses escrevi a respeito 
de Política e Economia Na-

cional, focando num contexto mais 
amplo a problemática que todos nós 
enfrentamos em nosso cotidiano. Con-
tudo, não adianta: questões polêmicas 
nos perseguem e chega um momento 
em que a verdade precisa ser dita, as 
muitas vozes dos mansos devem ser 
manifestas, pois se não fizermos isso as 
próprias pedras falarão.

Há algumas edições questionei os 
Concursos Públicos Eleitoreiros. Como 
sempre, não fui ouvido. Os poderosos 
preferem ouvir seus aduladores, em vez 
de raciocinar coerentemente.

Independentemente disso, eis aqui 
uma oportunidade para todos (inclusi-
ve concurseiros profissionais). A centena 
de funcionários administrativos da Pre-
feitura Municipal de Arapoti têm neste 
pleito a única oportunidade de cresce-
rem na hierarquia governamental. Não, 
você não leu errado. Funcionários Públi-
cos só podem se tornarem Oficiais Admi-
nistrativos A (espécie de Nirvana, onde 
os melhores da Galáxia se encontram) 
se passarem num concurso, mesmo tento 
no mínimo a mesma formação e fazendo 
o mesmo trabalho dos “Classe A”.

Estes não são os inocentes, sabem 
que estão perdidos, mas ainda têm fé.

No entanto, há 884 cidadãos que 
foram passados para trás. Muitos dos 
quais podem estar lendo este texto, 
neste momento. E é minha responsabili-
dade explicar aos amigos o que, de fato, 
está acontecendo.

Em maio a Prefeitura de Arapoti 
abriu 03 Vagas para Oficial Adminis-
trativo B, para os quais se inscreveram 
884 cidadãos, numa concorrência de 
295 por 1 (Quatro vezes mais disputa-
do do que Medicina na USP). O valor 
investido de R$ 70,00 (suficiente para 
comprar uma pequena cesta básica) 
gera o montante de R$ 60.480,00 que 
daria para comprar dois lotes ou cons-
truir uma casa de 70 m². Todavia, exis-
te algo maior do que a questão financei-
ra: é o tempo, a confiança e a esperança 
destes seres humanos.

Por que tudo isso?
Porque no dia 13 de junho, a Prefei-

tura lançou um PSSE (Processo Seletivo 
Simplificado Emergencial) respaldado 
na Lei 463/94 que diz que o município 
pode contratar pessoas desta forma 
quando está passando por Epidemias, 
Campanhas de Saúde Pública, Co-
lheitas (sim, eu também fiquei pasmo), 

suprimento de docentes em sala de aula 
e pessoal especializado de saúde e segu-
rança do patrimônio público e conservar 
a malha viária. Portanto, neste fatídico 
dia, o Edital n° 01/16 do PSSE abriu 02 
Vagas para Enfermeiro, 03 para Técni-
cos de Enfermagem, 01 para Auxiliar de 
Farmácia e 03 para Oficial Administra-
tivo B. Mas o que isso tem de mais?

Tirando que a inscrição foi gratuita, 
são EXATAMENTE as vagas disponí-
veis no Concurso Público! As inscrições 
não duraram nem 72 horas (14 a 16/06) 
e contrato é de 6 meses, prorrogáveis por 
mais 6. Ainda tem o detalhe da Admi-
nistração Pública: por que não abrir 
vagas para Oficial Administrativo C, 
cujo salário é menor? Não. Ah, ia me es-
quecendo do principal: no PSSE não há 
nenhum questionário a ser respondido, 
ou seja, não precisa estudar. São neces-
sárias apenas duas coisas: apresentação 
dos requisitos e prova de títulos. E você se 
acabando nos livros até de madrugada 
hein… sabe de nada inocente!

Não vou entrar no mérito das 
questões de saúde. Apesar de discor-
dar plenamente deste ato insano e 
vil, acredito que a Saúde Pública está 
acima de opiniões técnicas. Entre-
tanto, é uma abominação, um abuso 
contratar temporariamente 03 profis-
sionais administrativos, levando-se em 
consideração que o município conta 
com mais de 100 atuantes nesta área, 
somando-se todos os níveis. E, não nos 
esqueçamos que os Jovens Aprendizes 
fazem tal função ganhando meramen-
te um Salário Mínimo. Ainda assim, é 
um destrato maior com os 884 sonha-
dores que estão nesta batalha homéri-
ca em busca destas vagas.

Por que este alvoroço, se são ape-
nas 6 meses, talvez um ano? Porque 
não é justo! Porque ao final do edi-
tal (http://www.arapoti.pr.gov.br/
pdf/20160613165029.pdf) vê-se as 
atribuições genéricas como gerenciar o 
vale-transporte, atualizar os índices de 
leis, decretos e portarias ou preparar 
projetos de lei aprovados pela Câmara 
Municipal! Alguém no mundo me pro-
va que isto é emergencial e eu juro que 
nunca mais escrevo uma simples linha 
em nenhum jornal do Planeta! Isso não 
é brincar com 884 cidadãos, é acreditar 
que toda a nossa gente está de joelhos 
aos seus desmandes.

Eu sou só uma voz fraca, mas acre-
dito nos inocentes e sei, que quando que-
rem, fazem coisas grandiosas acontecer! 
E que assim seja…

884 INOCENTES
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

Aulões para o ENEM e Vestibular 
são os focos do Grupo FATI/
FAJAR para o 2º Semestre

JAGUARIAÍVA

O crescimento da ULT-Fati/
Fajar foi evidente neste pri-
meiro semestre de 2016. 

Os planos para manter este ritmo 
no segundo semestre, passam pela 
continuidade do sucesso na realiza-
ção dos aulões para o ENEM e tam-
bém na preparação para o vestibu-
lar que acontecerá em novembro.

Os aulões estão reunindo mais 
de 100 alunos. Neste primeiro se-
mestre já foram realizados dois, um 
em Jaguariaíva e outro em Arapoti. A 
inovação está em ofertar as aulas gra-
tuitamente para toda a comunidade. 
“Os interessados devem procurar a 
secretaria da faculdade e fazer uma 
pré-inscrição, sem custo nenhum. É 
uma excelente oportunidade para se 
preparar para o ENEM” diz o diretor 
José Carlos de Carvalho.

Para este segundo semestre, es-

tão programadas a realização de, 
pelo menos, mais três aulões. O 
Grupo também trabalha com aulas 
especiais destinadas aos jovens que 
pretendem ingressar no primeiro 
emprego. “São aulas que mostram 
ao jovem como criar um currículo, 
como se portar em uma entrevista e 
passam até mesmo noções básicas da 
legislação trabalhista” falou o diretor.

VESTIBULAR
Segundo José Carlos, a equipe da 

ULT Fati/Fajar também está mobili-
zada para a realização do vestibular 
que ocorrerá no mês de novembro. 
A Fati ofertará os cursos superiores 
de Administração, Pedagogia, Letras 
e Ciências Contábeis, além do curso 
de Técnico em Enfermagem. Já a Fa-
jar, terá vagas para os cursos de Direi-
to e Engenharia Florestal.

“Todos os nossos cursos estão 
com atrativos e diferenciais. O Curso 

de Direito demonstra sua qualidade 
com a aprovação acima da média 
nacional no exame da OAB. A Enge-
nharia Florestal alcançou uma nota 
4 no conceito do MEC, o que é im-
pressionante para uma faculdade do 
interior, demonstrando a qualidade 
do curso” falou José Carlos.

Ele também ressaltou o conceito 
3 alcançado no curso de Administra-
ção e o destaque para o Plano de Ne-
gócios, reconhecido como de suces-
so pelo MEC e referência na região. 
“Destaco ainda o nosso curso de Pa-
dagogia que tem um altíssimo índice 
de aprovação em concursos públicos 
e os novos cursos que já estão con-
quistando seu espaço” comentou. 

José Carlos afirma que além dos 
cursos presenciais, uma forte carac-
terística do grupo, a ULT acertou 
uma parceria com a UNIP para co-
meçar a ofertar cursos de ensino a 
distância.

Aulões gratuitos, preparatórios para o ENEM, têm sido sucesso, com boa participação
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Câmara iniciou transmissões em 
vídeo das sessões legislativas

 ARAPOTI

ARAPOTI

Seguindo o modelo já adotado 
em Jaguariaíva, a Câmara Mu-
nicipal também implantou a 

transmissão ao vivo das sessões le-
gislativas na internet através do You-
Tube. A novidade foi implementada 
em fase de testes no último dia 13 
de junho, mas começou de maneira 
oficial na sessão do último dia 20. 

O objetivo, segundo o presi-
dente da Câmara, Wesley Carnei-
ro Ulrich (Lelo) é dar ainda mais 
transparência aos trabalhos do 
Legislativo. “Queremos facilitar o 
acesso do cidadão ao trabalho do 
vereador. É mais uma ferramenta 
que possibilitamos ao eleitor para 
que avalie o seu parlamentar e pos-
sa se inteirar dos assuntos da nos-
sa política na comodidade da sua 
casa” afirmou o presidente.

As sessões são transmitidas ao 
vivo e os arquivos em vídeo ficam 
guardados no próprio Youtube para o 
internauta poder acompanhar a reu-

• 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” !

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

P or vezes, o profissional de contabilidade, chamado comumente de con-
tador, é lembrado apenas na abertura ou fechamento de uma empresa 
ou no surgimento de problemas que demandem a sua participação 

para solucioná-los. Porém, os contadores podem fazer muito mais para o su-
cesso de uma empresa.

É necessário, porém, que ambas as partes – contador e empresa – desen-
volvam uma relação favorável e aberta a melhorias contínuas. De certo, o 
contador poderá ajudar na medida em que há interesse e busca por parte da 
empresa.

Antes de tudo, o que é um contador?
De maneira objetiva, o profissional de contabilidade está habilitado para 

atuar e auxiliar as empresas em um leque grande de atividades. Os contado-
res são profissionais com formação em Ciências Contábeis que podem ajudar 
em questões financeiras, tributárias, organizacionais, entre outras; ou seja, são 
profissionais preparados para identificar, analisar e determinar as melhores 
decisões a serem tomadas no que diz respeito às transações no patrimônio da 
empresa.

Como um contador pode auxiliar no sucesso de uma empresa?
A contabilidade registra e é alimentada diariamente por todas as transações 

realizadas pela empresa e, portanto, torna-se um excelente meio de gerencia-
mento. Dito em outras palavras, a contabilidade, quando bem realizada, forne-
ce aos administradores e empresários as informações necessárias e importantes 
para a tomada de decisões. Ao contador, cabe a responsabilidade de manter essa 
contabilidade atualizada e útil, e de ajudar o administrador a extrair dos dados, 
as informações relevantes para o seu negócio, tanto para o presente como para o 
futuro. O contador não deve apenas trabalhar para que sua empresa atenda às 
obrigações legais, mas deve ser um parceiro na condução dos negócios.

Sabemos ainda que estamos em um país com uma complexa e pesada 
tributação. E muitos empresários e gestores desconhecem como utilizar as 
estruturas tributárias para favorecer o seu negócio, e o contador pode ajudar 
nessa tarefa. A empresa, por vezes preocupada apenas com a operação, deixa 
de se atentar às questões tributárias. Se houver uma aproximação maior com 
o contador e estas questões forem bem avaliadas, de certo poderá aproveitar 
oportunidades e evitar riscos que até então não estavam sendo cuidados.

Há ainda empresários que sofrem com dificuldades na gestão do fluxo de 
caixa, de empréstimos e na realização de uma gestão financeira simples. Perce-
bem que a situação não vai bem, mas não recorrem ao seu contador, o qual já 
possui todos os registros de suas movimentações. Uma vez que a boa gestão do 
fluxo de caixa e a gestão financeira como um todo é fundamental para o suces-
so de uma empresa, não há motivos para não recorrer à ajuda do contador. O 
mesmo poderia ser dito quanto aos investimentos: ouvir a opinião do contador 
pode ser fundamental para tomar uma decisão que seja interessante também 
do ponto de vista contábil.

Vale ainda considerar que é importantíssimo que todo empresário tenha, 
ao menos, noções de contabilidade. Mas sempre que surgirem dúvidas, o con-
tador está à disposição para colaborar no seu aprendizado. Afinal, quanto 
mais o empresário entender de contabilidade, mais útil e prático se torna o 
trabalho do contador e mais a contabilidade ganha importância na empresa, 
favorecendo o seu sucesso.

Ou seja, é preciso considerar e trabalhar com o contador como um parcei-
ro, não apenas como um prestador de serviços. Eis a dica para sua empresa 
progredir e ter sucesso!

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Por que contadores são 
essenciais para o sucesso 

de qualquer empresa?

Transmissões ficarão suspensas a partir 
deste mês de julho devido a lei eleitoral
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nião na hora em que desejar. “É uma 
grande facilidade e a maneira mais rá-
pida que ele tem para estar por dentro 
dos debates que definem o futuro de 
Arapoti” complementou Lelo. 

Além das sessões, também se-

rão transmitidas as audiências pú-
blicas. Porém, devido ao período 
eleitoral, as transmissões serão sus-
pensas a partir deste mês de julho 
e retornarão somente após a eleição 
em 02 de outubro. 
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Miss Jaguariaíva 2016 com atração 
da Banda Show New York 

(43) 8832 9656 (whats)

Realização: Associação Comercial Industrial e Agrícola de Jaguariaíva – Apoio: Cooperativa Sicredi

A TERCEIRA FASE DA CAMPANHA 4X MAIS AMOR 
– DIAS DOS PAIS COMEÇARÁ NO DIA 11.07, POR 
ISSO CONTINUE COMPRANDO E AUMENTE SUAS 
CHANCES DE CONCORRER A SUPER PRÊMIOS. 

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 

Filho de Diniz Martins 
da Costa Passos e Judith 
Mendes Martins da Costa 
passos, nasceu na cidade 

de Jaguariaíva em 02 de abril de 1969. 
Iniciou seus estudos no Colégio do 
Cerrado (cidade de Arapoti), cursou 
o ensino médio no Colégio Rodrigues 
Alves e em 1994 formou-se como ad-
ministrador de empresas. Em 1993 
casou-se com Maria Josiane dos San-
tos, onde tiveram 02 filhos, Nauany 
Martins da Costa Passos e Paulo Diniz 
da Costa Passos (Paulinho).

Em 1990, Paulo iniciou suas 
atividades pro� ssionais onde au-
xiliava seu pai na administração 
da empresa da família (Supermer-
cado Martins Passos), em 1994 
assumiu toda a administração do 

mercado. No ano de 2000, Paulo e 
seu Pai (senhor Diniz), adquiriram 
uma fazenda (Fazenda Martins) no 
Campo Novo/Sertão de cima, onde 
trabalharam na criação de gado e 
porcos até o ano de 2004. Ainda em 
2004, Paulo tornou-se o proprie-
tário e principal administrador do 
Supermercado Martins Passou. No 
ano de 2012 adquiriu a loja de con-
fecções, Loja Chic, onde atua até os 
dias de hoje.

Há 18 anos, Paulo atua volun-
tariamente como Ancião da Igreja 
Congregação Crista No Brasil, na 
ACIAJA sua trajetória já dura mais 
de 20 anos, já atuou nos mais di-
versos cargos e atualmente atua vo-
luntariamente como Segundo Vice 
Presidente da entidade.

SAIBA MAIS SOBRE OS DIRETORES DA ACIAJA

Paulo Martins da Costa Passos 
– sócio da ACIAJA, há mais de 
23 anos, atualmente compõe a 
Diretoria da ACIAJA no cargo 
de segundo vice-presidente

A ACIAJA encerrou em maio 
as inscrições para o concurso Miss 
Jaguariaíva 2016, ao todo foram 7 
candidatas devidamente inscritas, 
as quais estarão representando as se-
guintes empresas: Loja Chic, candi-
data Ana Beatriz Simões – Lojas Ipi-
ranga, Candidata Barbara Pedroso 
- Ana Lú Boutique, candidata Brenda 
Oliveira – Loja Segunda Pele Roupas 
e Trajes p/ Locação, candidata Kari-
ne Martins – Auto Escola Jaguar, can-
didata Lilian Kelly Murawski – Hotel 
Conde Alemão, candidata Nághila 
Musa – � ormax Soluções Indus-
triais, candidata Vanessa de Oliveira.

Para realizar uma apresentação 
marcante nossas candidatas estão 
sendo preparadas por pro� ssionais 
altamente quali� cados, con� ra só:

Ensaios de passarela e coreogra-
� a com Professor Josué B. Alberto da 
Academia Espaço Exclusive Jagua-
riaíva; Clareamento dental na Clínica 
Odontologia Especializada com Dr. 
Humberto, Dra. Silvia, Dra. Deborah e 
Dra. Leticia; Tratamento Estético com 
a Andrea Skiba; Acompanhamento 
Nutricional com a Dra. Monica F. M 
da Rosa; Acompanhamento Psico-
lógico com a Psicóloga Francielle Te-
rumy Massago; Preparação física com 
Pesonal Trainer Julio Lopes da Aca-
demia JL trainer; Produção de cabelo 
e maquiagem com o Duquese salão 
de Beleza; Ensaio fotográ� co da Foto 
Arte Studio; Figurino de abertura da 
Val Noivas; Traje de banho com apoio 
da Casa Bachir e La Playa; Camisetas 
da Jeans Villie. 

PREMIAÇÃO:
As primeiras colocadas ganha-

rão prêmios do Boticário, Loja Men-
canta, Óticas Nações e Foto e Arte 
Estúdio. A candidata coroada como 
Miss Jaguariaíva 2016 ganhará a 
Inscrição para o Miss Paraná 2017 
(desde que atenda os requisito do 
concurso Estadual), Um Notebook, 
cortesia da UNOPAR Jaguariaíva, 
Coroa, Faixa, Kit Boticário, Óculos 
Óticas Nações, Presente da Loja 
Mencanta e Book fotográ� co da 
Foto e Arte Estúdio. 

Em resumo, as candidatas estão 
sendo preparadas para realizarem 
uma apresentação de alto nível. O 
Miss Jaguariaíva 2016 da ACIAJA será 
um grande espetáculo, um show de 
desenvoltura, beleza e elegância.

Aciaja encerra a segunda fase
da campanha 4x mais amor

A ACIAJA - Associação 
Comercial Industrial e Agríco-
la de Jaguariaíva, realizou no 
dia 15 de maio o sorteio da se-
gunda fase da Campanha 4x 
Mais Amor – Dia dos Namo-
rados. A entrega dos prêmios 
aconteceu no dia 17.06.2016 

na sede da ACIAJA.
As 40 empresas partici-

pantes distribuíram nesta se-
gunda fase aproximadamente 
35 mil cupons, os quais conti-
nuarão valendo durante as de-
mais fases da Campanha: Dia 
dos Pais e Dias das Crianças.

CONFIRA OS CONTAMPLADOS NA 
SEGUNFA FASE DA CAMPANHA

VALE DE R$ 
1.000,00:

Elenice da Silva, 
Conde Francisco 

Matarazzo
Contemplada pela 

FARMÁCIA DOS 
TRABALHADORES

Um Jantar com 
Noite Romântica:

Josiane Soares 
Teixeira, Lanças/

Sertão
Contemplada
pela empresa 

FERRAGENS BENATO

Um Jantar 
Romântico:
Maikon R. 

Azevedo, Rua das 
Begônias, Bairro 

Samambaia
Contemplado pela 

TINTAS PIG

EM SETEMBRO

A ACIAJA informa que as mesas do evento estão quase esgotadas,
restam apenas 2 mesas para venda. Informações: (43) 3535 7726

Roupas e trajes p/ locação
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E chegou o grande dia da Leticia e do Harrison chegou! E teve 

muitos cliques da F&A! Felicidades a esse casal lindo!!!! 

Tal mãe, Tal Filha, mamãe 
Elizete com a sua Amanda!

Natali, comemorando seus 

15 anos, garantiu seu ensaio 

fotográfico com a nossa equipe

Natália, com todo seu encanto, comemora seu primeiro aninho neste dia 02.07. Um beijinho da nossa equipe linda!!!

Homenageada no dia 18 de junho 

pela passagem de seu aniversário, 

professora Seide Taques, recebe 

parabéns e desejos de felicidades

Guilherme comemorou seu aniversário e reuniu a família toda!!!! 

Jantar Baiano, promovido pelo FAS (Filhos e Amigos do Santuário) foi um sucesso, os organizadores agradecem a todos que prestigiaram o evento

Aniversariantes 
de Junho da 
FAJAR: Daniela, 
Augustinho, 
Karin, Ademir. 
Além deles, 
recebem também 
homenagem 
Márcio e Jauri. 
Parabéns!

Janine, Janaíne, Maria Terezinha e Juliano, 

na comemoração de  aniversário de Maria 

Terezinha, dia 19 e Janaíne, dia 21. Parabéns!

Ser mãe, é algo divino sem explicação,  esse amor é a segunda vez que irá acontecer com a família da Leda, sim... a Helena está chegando e a Veridiana foi promovida a irmã mais velha, e eles estão em festa. E com muito orgulho recebemos a visita desta família super querida aqui no estúdio

Parabéns e desejos de felicidades a 
Olivia Campos, pela comemoração de 
seu aniversário, no dia 23 de junho

Recebendo 
cumprimentos, 
neste mês, o 
empresário 
da Jaguar 
Contabilidade 
e presidente da 
Aciaja, Thiago 
Banach Silva, pelo 
seu aniversário. 
Felicidades!

Francielle, colaboradora da Jaguar 

Contabilidade, homenageada neste 

mês de junto, pela comemoração 

de seu aniversário

A vida nos ensina muitas 
coisas.Parabéns, dona Otília, 
pelo seu aniversário, ocorrido 
no dia 18. Mesmo que você 
não lembre, muitos dos seus 
queridos lembram de você, 
com muito amor e carinho

Parabéns, Elis pelo seu 

aniversário. Elis é da 

Coordenação do Polo Uninter 

de Jaguariaíva. Homenagem 

de seus familiares e amigos

Karine aniversariou no dia 23 

de junho. Recebeu o carinho de 

todos, especialmente  do lindo 

Rodolfinho. Parabéns!
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Contato:
(43) 9902-4688

(Cel. e Whats)

Dupla jaguariaivense 
fazendo sucesso no 

Paraná e São Paulo

 “Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EL LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS NTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” A DOUTO-
RA PAMELA DALLE GRAVE FLORES FARIAS, JUIZA SUBSTITUTA 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 deU-
SUCAPIÃO, autuado sob nº 0001001-39.2013.8.16.0100 em que é requerente FLORESTAL VALE DO CORSICO e para que chegue ao conheci-
mento 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: SENGÉS PAPEL E CELULOSE LTDA, AURI LOURENÇO e PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JAGUARIAIVA, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, bem como dos confinantes 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 usu-
capiendo constante de: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice FT8 M 0723, de coordenadas N 7.284.384,81 me E 650.425,92 m, situado 
no limite com Estrada Municipal de Jaguariaíva, deste, segue com azimute de 99°38'46" e distância de 29,76 m, confrontando neste trecho com Es-
trada Municipal de Jaguariaíva, até ovértice EX0 O 1972, de coordenadas N 7.284.379,82 m e E 650.455,26 m; deste, segue com azimute de 89°53'24" 
e distância de 35,72 m, confrontando neste trecho com Estrada Municipal de Jaguariaíva, até ovértice EX0 O 1973, de coordenadas N 7.284.379,89 
m e E 650.490,98 m; deste, segue com azimute de 83°53'39" e distância de 35,33 m, confrontando neste trecho com Estrada Municipal de Jaguariaíva, 
até ovértice EX0 O 1974, de coordenadas N 7.284.383,65 m e E 650.526,12 m; deste, segue com azimute de 92°28'10" e distância de 5,89 m, confron-
tando neste trecho com Estrada Municipal de Jaguariaíva, até ovértice EX0 O 1975, de coordenadas N 7.284.383,39 m e E 650.532,00 m; deste, segue 
com azimute de 122°51'31" e distância de 8,01 m, confrontando neste trecho com Estrada Municipal de Jaguariaíva, até ovértice EX0 O 1976, de 
coordenadas N 7.284.379,05 m e E 650.538,73 m; deste, segue com azimute de 128°16'06" e distância de 23,88 m, confrontando neste trecho com 
Estrada Municipal de Jaguariaíva, até ovértice EX0 O 1977, de coordenadas N 7.284.364,26 m e E 650.557,48 m; deste, segue com azimute 
de121°20'13" e distância de 29,71 m, confrontando nestetrecho com Estrada Municipal de Jaguariaíva, até o vértice EX0 O 1978, de coordenadas N 
7.284.348,80 m e E 650.582,86 m; deste, segue com azimute de 136°28'24" e distância de 30,50 m, confrontando neste trecho com Estrada Municipal 
de Jaguariaíva, até o vértice EX0 O 1979, de coordenadas N 7.284.326,69 m e E 650.603,87 m; deste, segue com azimute de 131°26'35" e distância de 
11,54 m, confrontando neste trecho com Estrada Municipal de Jaguariaíva, até o vértice EX0 O 1980, de coordenadas N 7.284.319,05 m e E 
650.612,52 m; deste, segue com azimute de 107°36'28" e distância de 5,99 m, confrontando neste trecho com Estrada Municipal de Jaguariaíva, até o 
vértice EX0 M 1673, de coordenadas N 7.284.317,24 m e E 650.618,23 m; deste, segue com azimute de173°51'21" e distância de 8,53 m, confrontan-
do neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4342, de coordenadas N 7.284.308,75 m e E 650.619,14 m; deste, segue com azimute de 
119°10'04" e distância de 15,00 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4343, de coordenadas N 7.284.301,45 m e E 
650.632,24 m; deste, segue com azimute de 111°54'47" e distância de 17,03 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 
4344, de coordenadas N 7.284.295,09 m e E 650.648,04 m; deste, segue com azimute de 102°43'12" e distância de 14,96 m, confrontando neste trecho 
com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4345, de coordenadas N 7.284.291,80 m e E 650.662,63 m; deste, segue com azimute de 72°48'29" e distân-
cia de 21,09 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4346, de coordenadas N 7.284.298,03 m e E 650.682,77 m; deste, 
segue com azimute de 61°42'55" e distância de 12,81 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4347, de coordenadas N 
7.284.304,10 m e E 650.694,05 m; deste, segue com azimute de 11°07'04" e distância de 17,30 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até 
o vértice EX0 P 4348, de coordenadas N 7.284.321,08 m e E 650.697,39 m;deste, segue com azimute de 49°00'28" e distância de 15,05 m, confrontan-
do neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4349, de coordenadas N 7.284.330,95 m e E 650.708,75 m; deste, segue com azimute de 
12°25'56" e distância de 13,81 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4350, de coordenadas N 7.284.344,43 m e E 
650.711,72 m; deste, segue com azimute de 338°59'06" e distância de 10,74 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 
4351, de coordenadas N 7.284.354,46 m e E 650.707,87 m; deste, segue com azimute de 26°26'27" e distância de 22,72 m, confrontando neste trecho 
com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4352, de coordenadas N 7.284.374,80 m e E 650.717,98 m; deste, segue com azimute de 356°25'48" e distân-
cia de 9,46 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4353, de coordenadas N 7.284.384,24 m e E 650.717,40 m; deste, 
segue com azimute de 40°40'30" e distância de 13,21 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4354, de coordenadas N 
7.284.394,25 m e E 650.726,00 m; deste, segue com azimute de 58°49'04" e distância de 13,74 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até 
o vértice EX0 P 4355, de coordenadas N 7.284.401,37 m e E 650.737,76 m; deste, segue com azimute de 127°41'52" e distância de 15,72 m,confron-
tando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4356, de coordenadas N 7.284.391,76 m e E 650.750,20 m; deste, segue com azimute de 
161°23'42" e distância de 24,02 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4357, de coordenadas N 7.284.368,99 m e E 
650.757,86 m; deste, segue com azimute de 178°33'09" e distância de 7,32 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 
4358, de coordenadas N 7.284.361,68 m e E 650.758,05 m; deste, segue com azimute de 171°33'44" e distância de 7,71 m, confrontando neste trecho 
com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4359, de coordenadas N 7.284.354,05 m e E 650.759,18 m; deste, segue com azimute de 208°58'42" e distân-
cia de 18,15 m, confrontando nestetrecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4360, de coordenadas N 7.284.338,18 m e E 650.750,39 m; deste, 
segue com azimute de 142°00'17" e distância de 11,76 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4361, de coordenadas 
N 7.284.328,91 m e E 650.757,63 m; deste, segue com azimute de 192°36'39" e distância de 6,50 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, 
até o vértice EX0 P 4362, de coordenadas N 7.284.322,56 m e E 650.756,21 m; deste, segue com azimute de 209°04'15" e distância de 10,09 m, con-
frontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4363, de coordenadas N 7.284.313,75 m e E 650.751,31 m;deste, segue com azimu-
te de 184°52'46" e distância de 16,42 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4364, de coordenadas N 7.284.297,38 m 
e E 650.749,91 m; deste, segue com azimute de 147°42'34" e distância de 19,66 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 
P 4365, de coordenadas N 7.284.280,77 m e E 650.760,41 m; deste, segue com azimute de 172°24'27" e distância de 28,03 m, confrontando neste 
trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4366, de coordenadas N 7.284.252,99 m e E 650.764,11 m; deste, segue com azimute de 143°38'17" 
e distância de 18,05 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4367, de coordenadas N 7.284.238,45 m e E 650.774,82 
m; deste, segue com azimute de 157°54'34" e distância de 15,40 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4368, de co-
ordenadas N 7.284.224,18 m e E 650.780,61 m; deste, segue com azimute de 129°56'20" e distância de 10,25 m, confrontando nestetrecho com Rio 
Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4369, de coordenadas N 7.284.217,60 m e E 650.788,47 m; deste, segue com azimute de 183°47'27" e distância de 6,83 
m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4370, de coordenadas N 7.284.210,78 m e E 650.788,02 m; deste, segue com 
azimute de 139°59'13" e distância de 26,00 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4371, de coordenadas N 
7.284.190,87 m e E 650.804,73 m; deste, segue com azimute de 156°27'47" e distância de 24,77 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, 
até o vértice EX0 P 4372, de coordenadas N 7.284.168,16 m e E 650.814,63 m; deste, segue com azimute de 143°24'38" e distância de 11,38 m, con-
frontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4373, de coordenadas N 7.284.159,02 m e E 650.821,41 m; deste, segue com azimu-
te de 193°12'58" e distância de 12,52 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4374, de coordenadas N 7.284.146,83 m 
e E 650.818,55 m; deste, segue com azimute de 149°41'14" e distância de 6,84 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 
4375, de coordenadas N 7.284.140,92 m e E 650.822,00 m; deste, segue com azimute de 81°15'41" e distância de 8,73 m, confrontando neste trecho 
com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4376, de coordenadas N 7.284.142,24 m e E 650.830,63 m; deste, segue com azimute de 119°28'44" e distân-
cia de 14,06 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4377, de coordenadas N 7.284.135,32 m e E 650.842,87 m; deste, 
segue com azimute de 165°25'53" e distância de 9,78 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4378, de coordenadas N 
7.284.125,86 m e E 650.845,33 m;deste, segue com azimute de 180°53'45" e distância de 22,95 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até 
o vértice EX0 P 4379, de coordenadas N 7.284.102,91 m e E 650.844,98 m; deste, segue com azimute de 177°28'59" e distância de 20,19 m, confron-
tando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4380, de coordenadas N 7.284.082,74 m e E 650.845,86 m; deste, segue com azimute de 
188°03'37" e distância de 17,22 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4381, de coordenadas N 7.284.065,69 m e E 
650.843,45 m; deste, segue com azimute de 157°49'49" e distância de 12,71 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 
4382, de coordenadas N 7.284.053,93 m e E 650.848,24 m; deste, segue com azimute de 198°53'00" e distância de 10,98 m, confrontando neste trecho 
com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4383, de coordenadas N 7.284.043,54 m e E 650.844,69 m; deste, segue com azimute de 142°11'13" e distân-
cia de 6,07 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4384, de coordenadas N 7.284.038,74 m e E 650.848,41 m; deste, 
segue com azimute de 71°39'52" e distância de 8,95 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4385, de coordenadas N 
7.284.041,56 m e E 650.856,91 m; deste, segue com azimute de 39°34'56" e distância de 12,63 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até 
o vértice EX0 P 4386, de coordenadas N 7.284.051,29 m e E 650.864,96 m; deste, segue com azimute de 17°48'26" e distância de 13,86 m, confron-
tando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4387, de coordenadas N 7.284.064,49 m e E 650.869,20 m; deste, segue com azimute de 
81°51'03" e distância de 4,96 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4388, de coordenadas N 7.284.065,19 m e E 
650.874,11 m; deste, segue com azimute de 150°36'56" e distância de 4,28 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 
4389, de coordenadas N 7.284.061,47 m e E 650.876,21 m; deste, segue com azimute de 200°11'29" e distância de 13,83 m, confrontando neste trecho 
com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4390, de coordenadas N 7.284.048,49 m e E 650.871,43 m; deste, segue com azimute de 164°53'32" e distân-
cia de 11,20 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4391, de coordenadas N 7.284.037,68 m e E 650.874,35 m; deste, 
segue com azimute de 212°41'46" e distância de 10,75 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4392, de coordenadas 
N 7.284.028,63 m e E 650.868,55 m;deste, segue com azimute de 165°34'31" e distância de 19,18 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, 
até o vértice EX0 P 4393, de coordenadas N 7.284.010,06 m e E 650.873,32 m; deste, segue com azimute de 137°52'24" e distância de 11,23 m, con-
frontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4394, de coordenadas N 7.284.001,73 m e E 650.880,86 m; deste, segue com azimu-
te de 199°15'05" e distância de 19,48 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4395, de coordenadas N 7.283.983,34 m 
e E 650.874,43 m; deste, segue com azimute de 137°22'14" e distância de 12,67 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 
P 4396, de coordenadas N 7.283.974,01 m e E 650.883,02 m; deste, segue com azimute de 189°59'31" e distância de 22,32 m, confrontando neste 
trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4397, de coordenadas N 7.283.952,03 m e E 650.879,14 m; deste, segue com azimute de 162°55'18" 
e distância de 24,37 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4398, de coordenadas N 7.283.928,74 m e E 650.886,30 
m; deste, segue com azimute de 168°38'52" e distância de 25,33 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4399, de co-
ordenadas N 7.283.903,90 m e E 650.891,29 m; deste, segue com azimute de 166°24'18" e distância de 21,98 m, confrontando neste trecho com Rio 
Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4400, de coordenadas N 7.283.882,54 m e E 650.896,45 m; deste, segue com azimute de 157°29'51" e distância de 
14,59 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4401, de coordenadas N 7.283.869,06 m e E 650.902,03 m; deste, segue 
com azimute de 175°36'50" e distância de 29,07 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4402, de coordenadas N 
7.283.840,08 m e E 650.904,26 m; deste, segue com azimute de 178°52'42" e distância de 24,31 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, 
até o vértice EX0 P 4403, de coordenadas N 7.283.815,78 m e E 650.904,73 m; deste, segue com azimute de 176°43'57" e distância de 15,10 m, con-
frontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4404, de coordenadas N 7.283.800,71 m e E 650.905,59 m; deste, segue com azimu-
te de 142°00'59" e distância de 26,38 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4405, de coordenadas N 7.283.779,91 m 
e E 650.921,83 m; deste, segue com azimute de 228°48'12" e distância de 14,99 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 
P 4406, de coordenadas N 7.283.770,04 m e E 650.910,55 m; deste, segue com azimute de  3°45'57" e distância de 13,52 m, confrontando neste trecho 
com Rio Jaguaricatu   até o vértice EX0 P 4407, de coordenadas N 7.283.756,54 m e E  50.909,66 m; deste, segue com azimute de 201°50'54" e distân-
cia de 19,22 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4408, de coordenadas N 7.283.738,70 m e E 650.902,51 m; deste, 
segue com azimute de 156°11'18" e distância de 9,68 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4409, de coordenadas N 
7.283.729,84 m e E 650.906,42 m; deste, segue com azimute de 97°23'07" e distância de 17,18 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até 
o vértice EX0 P 4410, de coordenadas N 7.283.727,63 m e E 650.923,45 m; deste, segue com azimute de 45°02'18" e distância de 14,04 m, confron-
tando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4411, de coordenadas N 7.283.737,55 m e E 650.933,38 m; deste, segue com azimute de 
74°23'23" e distância de 8,10 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4412, de coordenadas N 7.283.739,73 m e E 
650.941,18 m; deste, segue com azimute de 98°08'23" e distância de 16,60 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 
4413, de coordenadas N 7.283.737,38 m e E 650.957,62 m; deste, segue com azimute de 168°53'33" e distância de 6,31 m, confrontando neste trecho 
com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4414, de coordenadas N 7.283.731,19 m e E 650.958,83 m; deste, segue com azimute de 236°35'43" e distân-
cia de 22,46 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 P 4415, de coordenadas N 7.283.718,82 m e E 650.940,08 m; deste, 
segue com azimute de 222°12'18" e distância de 3,14 m, confrontando neste trecho com Rio Jaguaricatu, até o vértice EX0 V 0614, de coordenadas 
N 7.283.716,50 m e E 650.937,97 m; deste, segue com azimute de 287°34'35" e distância de 34,27 m, confrontando nestetrecho com Auri Lourenço, 
até o vértice EX0 M 1674, de coordenadas N 7.283.726,85 m e E 650.905,30 m; deste, segue com azimute de 287°34'36" e distância de 183,79 m, 
confrontando neste trecho com Auri Lourenço, até o vértice FT8 M 0726, de coordenadas N 7.283.782,35 m e E 650.730,09 m; deste, segue com 
azimute de 332°26'03" e distância de 370,32 m, confrontando neste trecho com Sengés Papel e Celulose Ltda, até o vértice FT8 M 0725, de coorde-
nadas N7.284.110,63 m e E 650.558,71 m; deste, segue comazimute de 331°30'45" e distância de 205,63 m,confrontando neste trecho com Sengés 
Papel e Celulose Ltda, até o vértice FT8 M 0724, de coordenadas N 7.284.291,37 m e E 650.460,63 m; deste, segue com azimute de 339°37'03" e dis-
tância de 99,68 m, confrontando neste trecho com Sengés Papel e Celulose Ltda, até o vértice FT8 M 0723, de coordenadas N 7.284.384,81 m e E 
650.425,92 m; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasi-
leiro, a partir das estações ativas d”; ficando 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 fluir 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 afixado 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 vinte e seis dias do mês de abril do ano 
de dois mil e treze. a) Pamela Dalle Grave Flores Farias. Juíza Substituta.

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA

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

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

“= EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO VANDENEI DO PRADO nos autos de AÇÃO 
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO sob o 0000420-53.2015.8.16.0100- COM PRAZO DE 
TRINTA (20) DIAS.- =”O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO MM.JUIZ DE 
DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAIVA, ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc..., 
F A Z    S A B E R, a quem o conhecimento deste couber e a quem interessar, possa de que por este 
juízo, se processam os autos de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, sob nº 0000420-
53.2015.8.16.0100, em que é requerente VANDENEI DO PRADO e requerido PAC 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 do requerido PAC, sem quali-
ficação, em lugar incerto e não sabido, que junto a Vara Cível e Anexos da Comarca de Jaguariaíva 
Estado do Paraná, situado na Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, nº 16 – Cidade Alta, encontra-se 
tramitando os autos acima mencionado, nos termos do artigo 256, inciso I, e 257 e seguintes do 
Novo Código de Processo Civil). E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o 
presente edital que será afixado no lugar de costume do Fórum local, e publicado na forma da Lei. 
“=CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI. DADO E PASSADO, nesta cidade de 
Jaguariaíva Estado do Paraná, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis. a) 
FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO. a) 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 0001061- 07.2016.8.16.0100 em que 
figura como autor MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO e para que chegue ao conhecimen-
to de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o 
presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: 
SILENO JOSÉ DIAS e sua esposa TEREZINHA PARTACH DIAS, FERNANDO HENRIQUE 
FALKIEWICZ e sua esposa ELIZABETH CONTIN FALKIEWICZ, e ainda, MUNICÍPIO DE 
JAGUARIAÍVA, na pessoa de seu representante legal, e dos réus incertos e não sabidos e demais 
interessados, bem como dos confinantes 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: “Um lote de terreno situado no 
quadro urbano desta cidade, centro, à rua Domingos Scolaro, com a área total de 3.362,23 m2, con-
tendo em dito imóvel uma edificação para fins religiosos, em alvenaria, com a área total de 2.302,53 
m2”; ficando 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 fluir 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 afixado 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 dois dias do mês de 
maio 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

IMÓVEIS

CLASSIFICADOS 

TERRENO EM PG
TERRENO em Ponta Grossa, Bairro 
Olarias, próximo Parque Ambiental 
e Shopping Paladium. R$ 260 mil. 
Excelente localização, aprox. 338 
m², de esquina, medindo 14.40 x 
22.00m Decisiva Imóveis, 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 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.

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

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

CASA no Jardim Samambaia, 
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 ESME-
RALDA Vila Estrela, Ponta Grossa, Rua 
Vidal Negreiros, Apos 2 ou 3 dormit., 
sala, coz., área de serv.,garagem. 
(42)3025-2008.

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

SERVIÇOS

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

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

AUTOESCOLA em Jaguariaíva = 
aprenda a dirigir ou renove a sua car-
teira de habilitação na AUTOESCOLA 
LUDWIG, Jardim Matarazzo. O melhor 
preço, melhor atendimento e excelen-
tes instrutores. Carteiras A, B, C e D - 
Fone (43) 3535-1086. 

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

ALINHAMENTO e SUSPENSÃO, 
balanceamento, calibragem, recupe-
ração 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.

TERRAPLANAGEM TERSANE Ter-
raplanagem - Prestação de Serviços de 
Escavações, Aterro e Desaterro,Lim-
peza de Terreno, Remoção de Entulhos, 
Movimentação de Terra, Terraplana-
gem em Geral - (43) 9973-8908 (TIM) 
- Jaguariaíva – PR

MARIA BRASILEIRA  - Você precisa 
de diarista, motorista, cozinheira, jardi-
neiro, cuidador, babá, profissionais de 
confiança? Agora em Jaguariaíva tem 
a MARIA BRASILEIRA. Ligue para (43) 
3535-4050.
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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”

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

VEÍCULOS

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

VENDE PALIO 4 portas, 8 válvu-
las, 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.

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 fi bra, estado de 
nova. R$ 22 mil.,  Fones 43 3535-
72-22 ou 43 9979-3118.

DIVERSOS

BARRACÕES pré-moldados. 
Usados e seminovos, vários tama-
nhos. Com montagem na região. 
Fone (42) 9935-9235.

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

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

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

PONTA GROSSA

Seis pessoas, suspeitas 
de integrarem uma 
quadrilha de tráfi co de 

drogas, foram encaminha-
das durante o cumprimento 
de mandados na cidade de 
Ponta Grossa. A operação foi 
desencadeada pela Agência 
Local de Inteligência (ALI) e 
pelo Pelotão de Choque do 
1º Batalhão de Polícia Militar 
(1º BPM), na quarta-feira, 29. 
Mais de 100 quilos de maco-
nha, crack, arma de fogo e 
dinheiro foram apreendidos.

De acordo com a Ofi cial 
de Relações Públicas do 1º 
BPM, tenente Natália Maran-
goni de Oliveira, a atividade 
tinha como intuito coibir o 
tráfi co de drogas e demais cri-
mes, garantindo a segurança 
da comunidade. “Cinco adul-
tos e um adolescente foram 
encaminhados à delegacia 
por suspeita de envolvimento 
com o comércio de entorpe-
cente da região”, conta.

Aluno agrediu diretora com facada
 ESCOLA ESTADUAL

ARAPOTI

Na manhã de quinta-
-feira, 30, um ado-
lescente de 17 anos 

atacou a diretora do Colégio 
Estadual João Paulo II na Vila 
Romana. O aluno partiu para 
cima da vítima, armado com 
uma faca, desferindo-lhe um 
golpe na região da nuca. O 
ataque, ocorrido dentro das 

dependências da escola, cho-
cou professores e alunos da 
instituição.

Após a agressão, o menor 
fugiu do local. A diretora foi 
encaminhada para atendi-
mento médico no pronto so-
corro do Hospital Municipal 
18 de Dezembro. Apesar do 
susto, a professora sofreu fe-
rimentos leves e foi liberada 
em seguida.

As equipes da Polícia 
Militar (PM) e do Conselho 
Tutelar realizaram buscas 
para localizar o menor, que 
acabou se entregando na noi-
te de quinta-feira. Segundo 
informações, o aluno estaria 
revoltado com uma suposta 
ligação telefônica feita aos 
seus pais, cobrando o motivo 
do jovem não comparecer às 
aulas nos últimos dias.

PM apreende mais de 
100 quilos de maconha

 EM OPERAÇÃO

Em uma casa foram encontrados 151 tabletes de maconha

Durante a operação um suspeito foi morto ao trocar tiros com PM’s
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Durante a operação, os 
policiais militares cumpri-
ram um mandado de prisão 
em uma residência no Jar-
dim Ibirapuera. “Na situação 
houve confronto armado e 
um suspeito, de 37 anos, aca-
bou entrando em óbito no 
local. Ele tinha um mandado 
de prisão em aberto e passa-
gens por tráfi co e roubo”, ex-
plica a tenente Natália.

Segundo a Ofi cial da PM, 
em outra casa, onde funcio-
nava um depósito de drogas, 
foram encontrados 151 table-
tes de maconha que totaliza-
ram mais de 100 quilos. Nas 
ações também foram apreen-
didos um quilo de crack, um 
revólver calibre 32, balanças 
de precisão, um colete balísti-
co, dois veículos e mais de R$ 
31 mil em dinheiro.

WWW.FOLHAPR.COM.BR

ANÚNCIE: (43) 3535-3142



Imigrantes receberam placas 
em homenagem ao Dia
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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

No dia 11 de junho, o Colégio Objetivo de Jaguariaíva celebrou a Festa Junina 2016, que reuniu 
professores, alunos, família e comunidade. Todos os que estiveram presentes puderam desfrutar de 
momentos de muita alegria, diversão e confraternização através das comidas, brincadeiras e danças 

típicas.  Parabéns a toda a equipe escolar, às famílias e alunos que com tanto carinho e dedicação se 
empenharam em prol da concretização deste evento.  Confi ra alguns fl ashs. Mais em https://www.

facebook.com/Objetivo-Jaguaria%C3%ADva-318917271559328/?ref=ts&fref=ts

FESTA JUNINA 2016 

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

Use e abuse dos lenços e echarpes
No inverno voltamos a usar diariamente lenços e echarpes, mas sempre no pescoço. Que tal 

experimentar outras formas de uso? Com estas dicas você vai achar muito mais utilidades para 
seus acessórios e quem sabe até vai investir em novos tecidos e novas estampas. 

FOTOS DIVULGAÇÃO

HOJEVOUASSIMOFF

Na cabeça
além de trazer charme ao 
look ele pode aquecer as 
orelhas em dias mais frios. 
Um laço ou um nó podem 
fazer o acabamento.

Na bolsapara trazer novos ares para sua bolsa amarre um lenço na alça. Pode fi nalizar com um laço, com as pontas mais longas ou mesmo envolvendo a alça toda.

Na cintura
brinque com as cores e tire a 
monotonia de qualquer look 
usando um lenço no cós da 
calça. Você pode deixar as 
pontas mais curtinhas na 
frente ou mesmo pontas bem 
compridas na lateral do corpo. 
Abuse da mistura de cores.

No pescoço
duas versões do lenço ou echarpe no 
pescoço. Em uma delas o lenço vem 
solto, com as pontas bem longas, 
misturando-se ao restante do look, 
trazendo muita elegância. Já a outra 
versão, mais tradicional, lembra os 
dias frios em que você precisa mesmo 
aquecer o pescoço e a nuca.

Cerimônia celebrou 
dia da imigração 
holandesa em Arapoti

 HOMENAGEM

ARAPOTI

A Capal promoveu no último 
dia 09 de Junho um almoço 
para homenagear os inte-

grantes da Colônia Holandesa de 
Arapoti. O evento fez parte das ce-
lebrações pela instituição do dia da 
imigração Holandesa, aprovado pela 
Câmara Municipal no ano passado. 

Estiveram presentes na cerimô-
nia, além da diretoria da Cooperativa 
e de membros das famílias holande-
sas, o cônsul honorário dos Países 
Baixos no Paraná e Santa Catarina, 
Willen de Ruijter, o prefeito Braz Riz-
zi, a vice Rosi Rogenski, os vereadores 
Claudinei Moreira (Toddynho), Ma-
rineo Ferreira e Nerilda Penna, além 
de representantes da Associação 
Cultural Brasil-Holanda (ACBH).

No dia 06 de junho, as sete famí-
lias pioneiras da imigração holan-
desa em Arapoti haviam recebido 
uma Moção de Aplauso na Câmara 
Municipal. Já durante o jantar, vá-
rios imigrantes foram homenagea-
dos com uma placa.

O presidente da Capal Erik Bosch 
contou um pouco da história da colo-
nização holandesa no município, fa-
lando sobre as difi culdades encontra-
das e a bonita trajetória de superação, 
baseada sempre nos três pilares – fé, 
educação e cooperativismo. “Estes 
pilares são a base da nossa colônia. 
Sem qualquer um deles não teríamos 
o desenvolvimento visto hoje”.

O prefeito Braz Rizzi, em seu 

discurso, enalteceu a dedicação e 
competência dos holandeses no 
trabalho do campo. Parabenizou-os 
pela criação da Capal e falou que; 
“sem eles Arapoti não seria a mes-
ma de hoje”. O Secretário da ACBH, 
Johan Scheff er, congratulou a Prefei-
tura e a Câmara pela instituição da 
data e ofereceu à Vice-prefeita um li-
vro sobre a imigração, para que seja 
colocado na biblioteca municipal.

Nos dias 9 e 10 de junho, a pro-
gramação continuou no Museu do 
Imigrante Holandês, que estava 
aberto para visitação e contou com 
a venda de produtos típicos holan-
deses e apresentações de dança.
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PONTA GROSSA

O governador Beto Richa 
inaugurou na quinta-feira, 
30, as obras de ampliação, 

reforma e revitalização do aeropor-
to de Ponta Grossa. A inauguração 
foi marcada pela formalização do 
acordo do Governo do Estado com 
a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, 
que passa a operar no aeroporto 
com linha comercial regular.

A aeronave ATR -72600, que 
operará os dois voos diários na li-
nha Ponta Grossa-Campinas, fez a 
primeira aterrissagem pouco antes 
da solenidade, levando a equipe 
da Azul. “Chegamos a um acordo 
com incentivos fiscais para que a 
empresa passe a operar em Ponta 
Grossa. É uma conquista coletiva, 
com a participação da prefeitura, de 
lideranças políticas e empresariais”, 
afirmou o governador.

Ele destacou que ampliação e 
reforma do aeroporto, com investi-
mentos em sinalização e segurança, 
possibilitaram sua homologação 
para receber voos comerciais e ae-
ronaves de grande de porte. “Isso 

Richa formaliza acordo com 
a Azul para voos regulares

 EM PONTA GROSSA

Prefeito Marcelo Rangel e Governador Beto Richa 
inauguraram o ampliado e reformado aeroporto
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atrai ainda mais investimentos e 
possibilidade de crescimento para 
Ponta Grossa e os Campos Gerais”.

POLO INDUSTRIAL
O prefeito de Ponta Grossa tam-

bém definiu como conquista histó-
rica os investimentos no aeroporto 
e a instalação de linha comercial em 
Ponta Grossa. “Isso consolida o mu-
nicípio como polo industrial e have-
rá reflexo também em outras áreas, 
como o turismo”, disse Rangel. Ele 

ressaltou as parcerias. “Além do in-
vestimento, realizações como essa 
se constrói com responsabilidade e 
amor a cidade”, afirmou o prefeito.

A linha começa a operar em cer-
ca de 60 dias, com voos de segunda 
a sexta-feira, entre Ponta Grossa e 
Campinas. Ponta Grossa é o sexto 
aeroporto com operações da Azul. 
É a empresa com maior presença 
no Paraná, com voos em cinco ae-
roportos (Curitiba, Londrina, Ma-
ringá, Cascavel e Foz do Iguaçu).

ICMS da Klabin beneficiará
12 municípios da região

 CAMPOS GERAIS E NORTE PIONEIRO

ORTIGUEIRA

A nova fábrica da Klabin inau-
gurada na última terça-feira, 
28, vai impulsionar a arreca-

dação de 12 municípios do Norte 
Pioneiro e dos Campos Gerais. O 
convênio assinado pelo Governo 
do Paraná e municípios com a fa-
bricante de papel e celulose, estabe-
leceu, pela primeira vez no Estado, 
um mecanismo de partilha da cota 
parte de ICMS. O investimento da 
Klabin, de R$ 8,5 bilhões, é o maior 
da história do Estado e a nova fábri-
ca, que começou a produzir celulo-
se em março, gera 1,4 mil empregos 
diretos e indiretos. 

Pelo convênio assinado entre a 
empresa e o Governo do Paraná, Or-
tigueira, onde se localiza a nova fábri-
ca, ficará com 50% da cota parte do 
ICMS gerado pelo empreendimento. 
Os outros 50% da cota parte de ICMS 
serão divididos entre os municípios 
que fornecem madeira para a fábrica, 
inclusive Ortigueira. São eles: Cândi-
do de Abreu, Congoinhas, Curiúva, 
Imbaú, Reserva, Rio Branco do Ivaí, 
São Jerônimo da Serra, Sapopema, 
Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. 

Cabe ressaltar que a fórmula 
utilizada  para a divisão do ICMS 
é complexa e vai envolver, além do 
valor adicionado do ICMS, variá-
veis econômicas e sociais de cada 
município. O objetivo do Gover-
no do Paraná é que o investimento 
traga benefícios também para os 
municípios menores, que forne-
cem matéria-prima e que sofrem 

baixo desenvolvimento econômico. 
A previsão é que a fábrica gere, por 
ano, R$ 300 milhões em impostos 
estaduais, federais e municipais.

MICHEL TEMER
O presidente interino Michel 

Temer esteve presente na cerimô-
nia de inauguração com o Governa-
dor Beto Richa. “O empreendimen-
to é um exemplo para o Brasil voltar 
a crescer e gerar empregos. Um país 
é amparado na inciativa privada. A 
conjugação daqueles que empre-
gam e são empregados fazem a na-
ção crescer”, afirmou o presidente.

Temer destacou o apoio dado 
pelo governo estadual e pelo gover-
no federal para o empreendimento. 
“É importante que o poder público 
atue para fomentar investimentos 
como esse. O que o Brasil precisa 
agora é de empregos”. 

KLABIN E EDUCAÇÃO
A Klabin e o Governo do Esta-

do também colocarão em prática 
um projeto para fortalecer a ges-
tão escolar e melhorar os índices 
educacionais de 29 escolas da rede 
estadual de Ortigueira e Telêmaco 
Borba. A empresa investirá, entre 
2017 e 2018, R$ 2 milhões na for-
mação continuada de cerca de 890 
profissionais da educação. 

Quase 11 mil estudantes dos 
ensinos fundamental e médio serão 
beneficiados. O projeto foi anun-
ciado pela empresa ao governador 
Beto Richa durante a inauguração 
da unidade em Ortigueira.

Empreendimento é considerado o maior 
investimento privado da história do Paraná
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