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de aula é apenas um reflexo da violência observada 
no dia a dia. Diretora esfaqueada em escola, jovem 

morto em troca de tiros com policiais e menor 
baleado por PM’s são algumas das manchetes que 
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Violência nas escolas motiva movimento 
por maior Segurança Pública em Arapoti

 PROTESTOS NAS RUAS

ARAPOTI

O clima de insegurança vivido 
por professores e alunos em 
salas de aulas é apenas um 

reflexo da violência e da criminalida-
de que tem se intensificado nos mu-
nicípios da região, principalmente 
em Arapoti e Jaguariaíva. Ambas as 
cidades convivem diariamente com 
assaltos a mão armada, furtos de ve-
ículo, tráfico de drogas e até homicí-
dios. Ocorrências que não deveriam, 
mas que já estão se tornando banais, 
devido a constante repetição. 

Diretora esfaqueada dentro da 
escola, jovem morto em troca de 
tiros com a polícia, menor baleado 
por PM’s, assaltos a mão armada a 
comércios e supermercados e rou-
bos a cidadãos que caminhavam pe-
las vias são algumas das manchetes 
que estamparam o noticiário local 
no último mês. A onda de violência 
tem crescido e se multiplicado nos 
últimos meses. Muitos fatores têm 
sido  apontados por especialistas de 
plantão, entre eles: Crise Econômi-
ca, Aumento do Desemprego, Baixo 
Efetivo Policial e Falta de Inclusão 
Social do Jovem.

MOBILIZAÇÃO
Nesta semana, um movimento 

organizado principalmente por pro-
fessores e estudantes, deu um passo 
inicial para sensibilizar as autorida-
des em relação a Segurança Pública, 
ou a falta dela. A mobilização deno-
minada de “Por uma Arapoti mais 
Segura” reuniu aproximadamente 
duas mil pessoas em uma caminha-
da. O estopim para a iniciativa foi o 

Os constantes atos de violência nas escolas e na cidade mobilizaram a sociedade em um “Basta”

ataque sofrido pela diretora do Co-
légio Estadual João Paulo II, Karina 
Lobo Pedroso Vidal. Um aluno de 17 
anos esfaqueou a professora na cabe-
ça no último dia 30 de Junho.

A situação fez a sociedade acor-
dar para um problema vivido nas 
salas de aula. “Hoje os professores 
trabalham com medo. São diver-
sas situações onde uma minoria de 
alunos indisciplinados querem in-
timidar professores e outros estu-
dantes. O ataque foi a gota d’agua. 
Aí nos unimos para cobrar das 
nossas autoridades providências 
urgentes. Não queremos saber de 
quem é a culpa, nem desse jogo de 
empurra. Queremos soluções” afir-
mou Karina.

Um grupo de professores, após o 
ocorrido, esteve reunido com repre-
sentantes do Legislativo, Executivo 

e Judiciário. A pressão inicial parece 
ter surtido efeito e, junto ao Governo 
do Estado, foi prometida a presen-
ça da Patrulha Escolar. “A realidade 
presenciada em sala de aula é reflexo 
da violência crescente em nossa so-
ciedade. Em Arapoti, temos apenas 
dois policiais para fazer a prevenção. 
Como evitar a criminalidade deste 
jeito?” questionou a diretora.

“Este é o momento de toda a 
nossa sociedade se unir clamando 
principalmente junto ao Gover-
no do Estado para que enxerguem 
tudo o que estamos passando en-
quanto cidadãos, tanto dentro das 
nossas escolas, como fora delas” co-
mentou a professora Sheila Alvarez. 
“Todos os segmentos da sociedade 
estão reunidos lutando por uma 
Arapoti melhor e mais segura” falou 
a professora Mirtes Brizola.

SOLUÇÕES
O promotor público de Arapo-

ti, Dr. Eduardo Henrique Germano, 
esteve participando da mobilização. 
Na visão dele, o município sofre um 
problema sério, principalmente re-
lacionado a criminalidade juvenil. 
“Não precisamos combater somen-
te a criminalidade, mas sim a causa 
desta criminalidade. O jovem hoje, 
não encontra perspectivas. Temos 
que desenvolver projetos de inclusão 
social, para permitir que este jovem 
se ocupe” disse.

O investigador da Polícia Civil, 
Angelo Simões, ainda pede que a po-
pulação contribua para a efetividade 
no trabalho policial. “Nós estamos 
empenhados na resolução dos cri-
mes, pois a punição é uma forma de 
coibir novos atos. Colocamos a dis-
posição o disque denúncia 181, onde 

todo cidadão anonimamente pode 
trazer importantes informações es-
senciais para a polícia capturar crimi-
nosos principalmente relacionados 
ao tráfico de drogas, hoje o principal 
causador da criminalidade na cida-
de” disse o investigador.

EXEMPLOS
As formas de combate a falta de 

segurança devem ser intensificadas 
em diversas frentes de combate. Se 
quisermos uma sociedade mais pa-
cífica, não podemos fechar os olhos 
principalmente para a desigualdade 
social. Nas próximas edições esta-
remos trazendo exemplos de ca-
sos que deram certo e ajudaram a 
amenizar o problema da segurança, 
como o da Escola Nilo Peçanha em 
Jaguariaíva que no ano passado vi-
veu situações drásticas.

Ex-atleta de basquete foi a responsável por 
acender a Pira Olímpica em Ponta Grossa
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Revezamento da Tocha Olímpica 
passou pelos Campos Gerais

 OLÍMPIADAS RIO 2016

PONTA GROSSA

Após passar por Curitiba, a 
tocha olímpica chegou a 
Ponta Grossa no fim da tar-

de desta sexta-feira, 15. Por volta 
das 16h, o revezamento percorreu 
o Parque Estadual de Vila Velha, 
antes de chegar a região central da 
cidade às 17h. Após cerimônia ofi-
cial realizada na Prefeitura de Ponta 
Grossa, teve início o revezamento 
da chama que percorreu as princi-

pais vias da cidade.   
Ao todo, a tocha foi conduzida 

em um percurso de 12 km por 65 
pessoas. A trajetória terminou no 
Parque Ambiental de Ponta Grossa 
onde a ex-jogadora de basquete Si-
boney Maria Guzzo foi a responsável 
por acender a Pira Olímpica. “Não 
tenho palavras para expressar a mi-
nha gratidão. Todos me perguntam 
como uma pessoa de 72 anos de ida-
de ainda tem vontade de trabalhar, 
mas sou movida pelo povo” afirmou 

a ex-atleta que foi campeã paranaen-
se da categoria.

No sábado (16) pela manhã, o 
símbolo olímpico seguiu para Castro, 
onde percorreu aproximadamente 
4.200 metros, sendo carregado por 
20 condutores. Na sequência, o re-
vezamento foi para o Estado de São 
Paulo na cidade de Itararé. O trajeto 
da chama olímpica segue até o Rio de 
Janeiro quando no dia 05 de Agos-
to acontecerá a abertura dos Jogos 
Olímpicos de 2016.



Oito vias foram 
totalmente 

recuperadas com 
o recapeamento
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Ruas da Cidade Alta receberam 
recape completo nesta semana

Miss Jaguariaíva celebra boa colocação
 DESTAQUE NO MISS PARANÁ 2016

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

JAGUARIAÍVA

Diversas vias da Cidade 
Alta, que conviviam com 
os eternos problemas 

de buracos, foram contempla-
das com um recape asfáltico no 
início desta última semana. Ao 
todo, oito ruas foram totalmente 
recuperadas em um investimen-
to de R$ 720,2 mil provenientes 
de convênio com o Paranacidade 
através da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano do 
Governo do Paraná.

A empresa responsável pela obra, 
a Arena Transportes Terraplanagem 
e Pavimentação Ltda., recapeou 
aproximadamente 16,5 mil m² de 
asfalto com a massa CBUQ. As ruas 
atendidas foram: Dr. Casemiro, Dr. 
Toledo, Gaudêncio Machado, Sete 
de Setembro, Azaléias, Orquídeas, 
José Adacheski e Vergílio Caxambu. 

“Um trabalho rápido e eficiente 

JAGUARIAÍVA

A jaguariaivense Karin Fanha, 
22 anos, participou neste úl-
timo final de semana do Miss 

Paraná 2016, realizado na cidade de 
Maringá. Entre as 41 candidatas, Karin 
alcançou o Top 15. A boa colocação no 
concurso abriu algumas portas para 
a jaguariaivense, que agora pretende 
continuar com a carreira de modelo. 
Após a participação no Miss Paraná, 
ela afirma ter recebido alguns convites 
para participar de outros concursos.

A Miss afirma que tudo o que 
vem ocorrendo nos últimos meses 
em sua vida é surpreendente e inédi-
to. “Eu nunca esperava ser uma Miss, 
muito menos participar de um con-
curso do nível do Miss Paraná” afir-
mou Karin. Ela é a primeira repre-
sentante de Jaguariaíva a participar 
do concurso estadual. Para se qua-
lificar ao maior evento de beleza do 
estado, Karin teve que vencer o Miss 
Jaguariaíva, realizado pela Aciaja no 
ano passado.

“Fui convidada pela Loja Uva e Ver-
de para participar, disputando contra 
outras nove meninas. Fiquei muito feliz 
em ser a campeã e me empenhei para 
poder representar Jaguariaíva no Miss 
Paraná” afirmou. Ela conta que teve 
que levantar apoios no comércio local 

da empresa responsável pela obra, 
terminando o recape muito antes 
do previsto. Este investimento visa 
atender uma demanda antiga dos 
moradores destas vias que sofriam 
com a precariedade do asfalto anti-

go” afirmou o Secretário de Gover-
no, José Amilton Romão.

Além do recape, foram reali-
zadas também toda a pintura, si-
nalizações verticais e horizontais, 
reparo das calçadas e meios-fios. 

“Todas as vias também já recebe-
ram a estrutura adaptada para a 
acessibilidade das pessoas com di-
ficuldades de locomoção e cadei-
rantes” disse o Secretário de Infra-
estrutura, Sérgio Cruz.

Toninho e Bigo 
recebem o apoio 
do Secretário de 
Governo José 
Amilton Romão
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Jaguariaivenses conquistam Brasileiro
 LEVANTAMENTO DE PESO

JAGUARIAÍVA

No último sábado, 09, o trio Ja-
guariaivense Arnaldo Bigo, 
44 anos, Toninho Strongman, 

28 anos e Emerson Miranda, 17 anos, 
mais uma vez colocaram o nome de 
Jaguariaíva em destaque no Campeo-
nato Brasileiro da GPC (Global Power-
lifting Committee) 2016, disputado na 
cidade de Itu, no interior paulista. Bigo 
e Emerson foram campeões nas suas 
respectivas categorias (Master 1 e Sub-
-Junior) e Strongman ficou com a 2ª 
colocação na categoria Open.

Desde 2014, os atletas jaguariai-
venses disputam torneios sempre 
alcançando os primeiros lugares. To-
ninho Strongman, por exemplo, ha-
via alcançado o recorde da categoria 
open ao levantar 300 Kg no início do 
ano. Novamente ele repetiu o levanta-

mento de 300 kg, mas teve o recorde 
quebrado e acabou ficando com a 
segunda posição. Os três treinam na 
academia de propriedade de Bigo, 
a Via Vigore e dependem exclusiva-
mente do apoio de patrocinadores e 
apoiadores para poderem competir.

O objetivo do trio agora é disputar 
o Brasileiro de Power Lifting que será 
realizado no próximo dia 20 de agos-
to. “Contamos com o apoio de todos 
que desejam incentivar o esporte, pois 
os custos são altos e somente com a 
nossa iniciativa fica difícil manter a 
participação nos torneios” afirmou 
Bigo. “Agradeço todos aqueles que até 
agora me apoiaram e proporcionaram 
estas conquistas para a cidade. Des-
taco os apoios da Mutant Force, da 
Trópico, da JW. Weigert, do Beronha 
Auto-Peças e da União Chamisso” 
complementou Toninho.

para transformar o sonho de participar 
do concurso em realidade. “Agradeço 
muito ao nosso comércio, pois onde fui 
pedir apoio sempre encontrei as portas 
abertas” revelou. 

EXPERIÊNCIA
A disputa em Maringá, segundo a 

jaguariaivense, reuniu as mais belas e 
preparadas candidatas. “Acredito que 
poderia ter ido mais longe se tivesse 
uma coordenadora que me prepa-
rasse para o concurso. Um exemplo é 
que para passar para o Top 10, as can-
didatas tinham que falar fluentemente 
o inglês. Hoje não avaliam simples-
mente a beleza exterior, mas todo um 
conjunto que abrange também requi-

sitos como intelectualidade, simpatia 
e performance de palco” disse.

Karin comentou que boa parte das 
finalistas contam com coordenado-
ras que orientam desde o modo de se 
vestir, como o modo de desfilar na pas-
sarela. “Mas posso dizer que aprendi 
muito com essa experiência. Consegui 
fazer muitas amizades, receber dicas 
dos jurados. Tudo isso vai me ajudar 
nos próximos concursos que partici-
par” falou a miss. A retransmissão do 
concurso acontece neste sábado, 16 de 
julho na Band Paraná. 

BELEZA E FUTURO
Apesar de não ter chegado entre 

as finalistas, Karin se destaca pela 
beleza e pelas medidas praticamen-
te perfeitas para uma miss. Ela tem 
1,81m de altura, 58 kg, 86 cm de 
busto, 64 cm de cintura e 93 cm de 
quadril. São atributos que garantem 
a estrutura perfeita para Karin seguir 
brilhando nas passarelas. 

“Existem coisas melhores adiante 
do que qualquer outra que deixamos 
para trás. Foi uma bela experiência a 
qual, com certeza, vai contribuir para 
que eu consiga ser minha melhor 
versão. Ainda sou uma obra inaca-
bada, há muito por vir. Contudo, me 
alegro por ter chegado até aqui” con-
cluiu Karin, citando CS Lewis, um de 
seus escritores preferidos. 

Com a boa participação, Karin já 
abriu portas para outros convites
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JAGUAR CONTABILIDADE

Saiba mais sobre esse assunto entrando
em contato com a JAGUAR CONTABILIDADE

Fones (43) 3535-1585 / (43) 3535-1065
Thiago Banach Silva – CRC PR No. 055679/O-0

Fábio Dias – CRC PR No. 052697/O-4

O funcionário que não comparece ao trabalho, sem motivo justifi cado, 
poderá ter o dia não trabalhado descontado de seu salário e também 
pode sofrer uma punição pelo empregador, como uma advertência, 

suspensão, ou até dispensa por justa causa no caso de as faltas serem continu-
adamente repetidas. 

Por outro lado, caso a falta seja justifi cada - como, por exemplo, em razão 
de motivos médicos e seja comprovada por atestado - não poderá ser feito ne-
nhum desconto salarial e o funcionário também não poderá sofrer qualquer 
espécie de punição por esse motivo. Em quaisquer casos a empresa não deve 
divulgar para os demais colegas a falta ou o seu motivo, seja ele justifi cado ou 
não. A divulgação sistemática desse tipo de informação no ambiente de traba-
lho pode gerar constrangimento ao trabalhador, inclusive expondo fatos de sua 
vida pessoal que talvez ele não queira ver divulgado. Além disso, a publicidade 
dada pela empresa desse tipo de informação pode confi gurar uma forma de 
intimidação para que os demais funcionários evitem faltar, mesmo que por 
motivo justifi cado, uma vez que pode vir acompanhada da criação de um es-
tigma negativo sobre a pessoa que se ausenta no serviço.

VISTORIA EM PERTENCES DE FUNCIONÁRIOS,
AINDA QUE RESERVADO, GERA DANO MORAL

Uma trabalhadora ingressou com ação trabalhista pleiteando entre outros 
direitos, indenização por danos morais, em razão de a empresa fazer vistoria 
em seus pertences. De acordo com testemunhas, as empregadas da reclamada 
tinham por obrigação vistoriar as bolsas umas das outras. Em primeira instân-
cia o pedido foi julgado procedente. Segundo o juiz Fernando Saraiva Rocha, 
da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG  “a revista em pertences de em-
pregados, ainda que visual e feita de maneira individual, reservada e discreta, 
vilipendia a privacidade do trabalhador em sua esfera pessoal.” O magistrado 
ponderou ainda que “uma mulher que se encontra durante seu período mens-
trual, portando absorvente; uma pessoa que esteja carregando preservativo, 
medicamentos de uso controlado ou roupas de baixo; ou uma pessoa que não 
consiga assumir que se mantém fumante, carregando seu maço de cigarros, são 
exemplos de sujeitos que precisam ter sua intimidade respeitada.” A empresa 
foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 
5.000,00. Processo relacionado: 0011546-10.2015.5.03.0037.

COMERCIANTE É CONDENADO POR
COBRAR CLIENTE PELO FACEBOOK

Um cidadão ajuizou ação indenizatória por danos morais em face de um 
comerciante que lhe cobrou uma dívida publicamente em uma rede social. O 
autor alegou que contratou os serviços do réu pelo valor de R$ 250,00, efetuou 
o pagamento de R$ 200,00, restando o débito de R$ 50,00. Citou que tentou 
realizar o pagamento por duas vezes, mas não encontrou o réu, e no dia em 
que o mesmo foi lhe cobrar não estava com a quantia, momento em que disse 
que pagaria até o fi nal do dia, porém não conseguiu reunir a quantia. Decla-
rou, ainda, que ao chegar em sua residência visualizou várias postagens do réu 
no Facebook, lhe chamando de mau pagador e o injuriando de forma pública, 
acabando por denegrir sua imagem. Em sua defesa, o réu afi rmou que o au-
tor fi cou por mais de um mês inadimplente, e que a postagem fi cou no ar, por 
pouco mais de uma hora, e depois foi retirada. Em primeira instância, o pedido 
do autor foi julgado procedente. Inconformado, o réu recorreu, mas a Quarta 
Turma Recursal Cível da Comarca de Santa Maria manteve a decisão. De 
acordo com a desembargadora Gisele Anne Vieira de Azambuja “O deman-
dado possui os meios legais para a cobrança não havendo justifi cativa e funda-
mento legal para a cobrança na forma procedida. No caso o autor foi atingido 
em sua honra e dignidade, para “convocação para pagamento” através da rede 
mundial de computadores, deixando claro que o requerente seria um mau pa-
gador e não confi ável.” O réu foi condenado ao pagamento de R$1.500,00 por 
danos morais. Processo relacionado: 0015195-73.2016.8.21.9000.

TRABALHADOR PODE RECEBER SEGURO DESEMPREGO
MESMO SENDO SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA

Uma trabalhadora impetrou mandado de segurança contra a União, pois 
recebeu apenas três das cinco parcelas de seu seguro-desemprego. O cancela-
mento do pagamento ocorreu, pois em consulta ao Ministério do Trabalho, a 
Receita Federal descobriu que a trabalhadora aparecia como sócia de uma 
empresa ativa. A impetrante alegou, em síntese, que em pese ser sócia de uma 
sociedade empresária, tal sociedade não gera lucros sufi cientes para sua sub-
sistência, e juntou documentos. Em primeiro grau, foi determinado em sede de 
antecipação de tutela, o pagamento das parcelas restantes. A União recorreu, 
contudo, o TRF da 4ª região manteve a decisão. De acordo com o relator, De-
sembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, “[...] a circunstância 
de recolhimento de contribuição previdenciária como contribuinte individual, 
ou a mera manutenção do registro de empresa, não estão elencadas nas hi-
póteses de cancelamento ou suspensão do seguro-desemprego, de forma que 
não é possível inferir que a impetrante percebia renda própria sufi ciente a sua 
manutenção e de sua família a partir deste recolhimento, na data do pedido de 
seguro desemprego.”

CONTABILIZANDO SUCESSOS

A empresa pode divulgar 
motivos das faltas
de funcionários?

Capal promove
a 44ª Expoleite

 AGRONEGÓCIO

ARAPOTI

A Capal está nos preparati-
vos fi nais para a 44° Expo-
leite Arapoti. A feira, que 

acontecerá entre os dias 28 a 30 de 
julho, promete movimentar a cida-
de. A Expoleite tem o objetivo de 
mostrar a alta qualidade genética 
do rebanho leiteiro da região e pro-
porcionar maior integração entre 
os criadores. A exposição apresenta 
também os avanços tecnológicos e 
genéticos na pecuária de leite.

O evento será realizado no 
Parque de Exposições da Capal, 
com julgamento de animais da 
raça holandesa, palestras técnicas, 
encontro de suinocultores e apre-
sentações culturais. A entrada é 
gratuita e o público estimado é de 
seis mil pessoas.

A novidade este ano fi ca por 

conta da divisão dos animais para 
julgamento. Gado vermelho e bran-
co – VB, ganha um julgamento ex-
clusivo, visando maior participação 
dos produtores de toda a região.

CLUBE DE BEZERRAS 
O Clube de Bezerras, mantendo 

a tradição, já tem horário marcado 
no segundo dia da exposição.  Nele 
crianças e adolescentes mostram 
tudo o que aprenderam desde o iní-
cio do ano no manejo das bezerras, 
desfi lando com os animais e tam-
bém concorrendo a prêmios.

 SUINOCULTORES 
O Encontro de Suinocultores, 

que já está na terceira edição, faz 
parte da programação da Expoleite, 
com novidades e informações espe-
cífi cas do setor. Este ano, a palestra 
apresentada por Caio Abércio da 

Silva falará sobre as demandas da 
suinocultura brasileira frente as 
mudanças mundiais.

PARCERIAS 
Os parceiros comerciais da Co-

operativa marcarão presença, apre-
sentando o que há de mais moder-
no no segmento agropecuário. Na 
Expoleite deste ano, o público tam-
bém poderá visitar o EcoExpresso 
Sanepar. Um ônibus especialmente 
preparado com maquetes, painéis 
e outros recursos para disseminar 
práticas de preservação da água.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 
Assim como nas edições ante-

riores, a feira contará com a praça 
de alimentação bastante diversifi -
cada, onde as entidades sociais do 
município venderão produtos em 
benef ício próprio.

Exposição é reconhecida como uma das competitivas do país
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Tradicional exposição de gado leiteiro realizada
pela cooperativa, reúne produtores de toda a região
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 COOPERATIVA DE CRÉDITO
Sicredi se consolida em Jaguariaíva e 
busca expandir ações para a comunidade 

JAGUARIAÍVA

Com mais de 1.100 associa-
dos em três anos, a agência 
do Sicredi consolidou-se no 

mercado financeiro jaguariaivense 
como ótima opção para conta-cor-
rente, investimentos, seguros, con-
sórcios, cartões, crédito em geral 
entre outros produtos. A Sicredi 
em Jaguariaíva, que conta com o 
prédio próprio, além de oferecer 
produtos e serviços bancários sen-
do uma cooperativa de crédito e 
permite a participação do associa-
do nos lucros da instituição. São 
diferenciais que contribuí para o 
Sicredi expandir ainda mais suas 
ações no município. 

Participação nos resultados, 
porém, não é o único diferencial. 
“Hoje, a agência conta com nove 
colaboradores que prestam toda a 
assessoria ao associado, permitin-
do que ele escolha os melhores ca-
minhos para sua vida financeira de 
forma segura e rentável, prezados 
pelo relacionamento e atendimento 
próximo ao associado e personali-
zado. Queremos sempre propor-
cionar o desenvolvimento do nosso 
associado e da nossa comunidade” 
afirma o Diretor Executivo da Si-
credi Capal, Neuri Saggin.

A Sicredi está sempre apoiando 
novas iniciativas e buscando parce-
rias que tragam condições diferen-
ciadas a comunidade e aos associa-
dos. Um exemplo é instalação do 
Posto de Atendimento do Sebrae 
onde a Sicredi foi e é parceiro da 
Aciaja nesta iniciativa de trazer o 
Sebrae para o município. Nos pró-
ximos dias será formalizada, atra-
vés de assinatura, um convênio en-
tre Sicredi Jaguariaíva e Aciaja com 
objetivo de levar à classe empresa-
rial, associados da Aciaja produtos 
e serviços Bancários com condi-
ções, prazos e preços diferenciados. 

AÇÕES SOCIAIS
O Sicredi Jaguariaíva mantém 

parcerias com diversas entidades so-

PARTICIPE!
Maiores informações 
poderão ser obtidas no site: 
www.quandoveganhou.com.br

SAIBA MAIS

Desde o mês de junho, o Sicredi 
proporciona ao associado e a 
pessoa que possui poupança 
no Sicredi a participação na 
promoção “Quando vê Poupou, 
quando vê Ganhou”. 
Cada participante tem a chance 
de concorrer ao valor de R$ 2.000, 
a cada R$ 100 depositados na 
poupança. Serão realizados 20 
sorteios mensais, até setembro, 
abrangendo todas as cooperativas 
do Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro. Os participantes 
– associados ou não – têm a 
chance de concorrer a meio 
milhão de Reais, no sorteio final, 
em outubro. Se a aplicação for 
programada, as chances dobram.

Nova Campanhaciais da cidade. “Procuramos desen-
volver o cooperativismo na prática, 
buscando cooperar com o cresci-
mento das instituições do municí-
pio. Isso é consequência do retorno 
dos investimentos do associado na 
cooperativa” declara o diretor. 

No último dia 02 de julho, os co-
laboradores da Sicredi realizaram al-
gumas atividades no Lar Bom Jesus, 
uma interação entre colaboradores 
que nesse dia se tornaram voluntá-
rios e que também puderam levar o 
seu trabalho com a pintura das calça-
das do prédio da entidade que acolhe 
diversos idosos. A ação fez parte do 
Dia “C”, conhecido entre as coopera-
tivas como o dia de cooperar.  “Isso 
faz parte da nossa filosofia e pode-
mos certificar que o Sicredi realmen-
te veio para ficar” concluiu Neuri. 

Neuri Saggin: “O recurso 
investido pelo associado na 
agência fica na própria cidade”

O Sicredi celebrou o Dia “C” com um trabalho voluntário no Lar Bom Jesus

A Cooperação com a comunidade faz parte da filosofia dos colaboradores

FOTOS: FRANCELISE DEGRANDIS/SICREDI
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 ELEIÇÕES 2016

Ex-prefeito Ademar divulga carta 
afirmando que não será candidato

A unidade da JUMPER 
Profissões e Idiomas 
de Jaguariaíva abriu 
inscrições para os cursos 
da área de saúde, que 
compõem o FORMATEC 
SAÚDE: Atendente em 
Enfermagem, Laboratório, 
Farmácia, Consultório 
Médico, Odontológico, 
incluindo Administração 
com Secretariado, mais 
Tecnologia ou Inglês.

Cursos dinâmicos, 
práticos, metodologia 
diferenciada e com 
professores capacitados, 
criativos e experientes.  
Se você pretente se 
capacitar em qualquer 
área profissional, 
marque uma entrevista 

na Jumper! Agende uma 
visita pelo fone (43) 
3535-7190. Dê um salto na 
sua carreira e para o seu 
futuro!

Excelente 
oportunidade em 
capacitar-se nas 
práticas de enfermagem, 
atendente de laboratório, 
consultórios, clínicas, 
farmácias.  Para esta 
turma, somente 25 vagas 
ainda disponíveis.

Vá conhecer a JUMPER 
Profissões e Idiomas, 
na Rua João Tracz, 162, 
Jardim Matarazzo, mesmo 
prédio da UNINTER e 
da Autoescola Ludwig. 
Agende sua visita pelo 
telefone (43) 3535-3142.

JAGUARIAÍVA

O ex-prefeito Ademar Fer-
reira de Barros (PSDB) di-
vulgou nesta sexta-feira, 

15, uma carta aberta à população, 
explicando os motivos que o leva-
ram a desistir de sua candidatura as 
eleições municipais deste ano. Ade-
mar afirmou que foi vítima de uma 
“rasteira política”, fator considerado 
preponderante para abandonar a 
disputa.

“Agradeço imensamente a todas 
as manifestações de apoio político 
recebido por uma grande quantidade 
de pessoas desta cidade. Vejo-me na 
obrigação, neste momento político, 

de informar a todos os simpatizantes 
que por conta de uma “rasteira polí-
tica” sofrida dentro do meu próprio 
partido “PSDB”, fui traído por pesso-
as que se diziam amigos” afirmou o 
ex-prefeito. Como não poderia mais 
mudar de partido, devido aos prazos 
de filiação, Ademar decidiu divulgar 
a carta, retirando oficialmente sua 
pré-candidatura.

Com quase 60 anos, ele diz que 
já viveu momentos de muitas ale-
grias com a política. “Vivi emoções, 
realizações, mas também tristezas, 
perdas e muitas, muitas traições. Já 
vivi quase tudo. Foram 12 anos de 
entrega na vida pública. Combati o 
bom combate, vivi com prazer para o 

próximo, respeitando e ajudando os 
mais pobres, procurando sempre di-
minuir as desigualdades e praticando 
o bem comum, consciente de que o 
segredo de uma vida com satisfação 
está no equilíbrio, na paz, na simpli-
cidade e na humildade” disse.

Ademar afirmou que durante 
este período sofreu calúnias, difama-
ções, injúrias e injustiças. “Mas me 
defendo dessas infâmias mostrando 
as transformações sociais, econô-
micas, educacionais e culturais que 
foram implantadas em todo o nosso 
município. Enquanto fui prefeito, Ja-
guariaíva obteve o maior crescimen-
to econômico, habitacional e popula-
cional do Norte Pioneiro (dados do 

IBGE). Portanto, tenho plena convic-
ção de que nesses 12 anos como pre-
feito muitas obras foram feitas” falou.

Encerrando a carta, o ex-prefei-
to falou que aproveita o momento 
conturbado e indefinido da política 
para não complicar mais as coisas. 
“Quero viver o que Deus me conce-
der de vida e desfrutar da companhia 
de minha família, dos meus amigos, 
num lugar onde eu tenha um ar 
limpo para respirar e uma água boa 
para beber e viver em paz. Muito, 
muito obrigado mesmo a todos que 
compartilharam e compartilham da 
minha vida. Que Deus abençoe a 
todos e a nossa querida Jaguariaíva” 
concluiu o ex-prefeito.

Ex-prefeito disse ter 
sido vítima de uma 
rasteira política

Elietti, Pezinho e Luiz da Farmácia deverão ser os três nomes da disputa em Sengés

Possibilidade real de três candidatos
 SENGÉS CHEGA NA RETA FINAL

SENGÉS

Com o início do prazo para a 
realização das convenções 
partidárias programado 

já para este próximo dia 20 de Ju-
lho, aumentam as chances de três 
nomes disputarem a eleição para 
comandar a prefeitura pelos próxi-
mos quatro anos. Além da prefeita 
Elietti Jorge (PSD) e Nelson Ramos, 
Pezinho (PPS), quem surge como 
terceira força na disputa é o farma-
cêutico Luiz Giovanetti, conhecido 
como Luiz da Farmácia (PSB).

Após a definição da candidatura 

à reeleição, a prefeita Elietti trabalha 
em um nome para compor sua chapa 
como vice. O atual vice-prefeito, Hil-
lebrand de Boer, o Brandão (PSDB), 
rompeu com a prefeita no ano pas-
sado e hoje integra o grupo com Luiz 
Giovanetti, que inclusive já foi Secre-
tário Municipal de Saúde. A probabili-
dade de Brandão sair de vice na chapa 
de Luiz também é grande, surgindo 
como uma terceira via na eleição.

O nome da oposição gira em 
torno de Pezinho. Ele vem tentando 
reunir o grupo de Brandão e Luiz 
para comporem uma chapa única 
contra a prefeita Elietti. Caso não 

haja entendimento entre os grupos, 
a eleição em Sengés contará com 
os três candidatos: Elietti, Pezinho e 
Luiz da Farmácia. A semana que se 
inicia será decisiva para a definição 
dos candidatos.

Outro nome que continua na 
disputa e ainda não descartou sua 
pré-candidatura a prefeito é o vere-
ador e presidente municipal do PV, 
Aristides Carlos Gomes Netto (Net-
tinho Bolo). Ele afirma que pretende 
trazer uma renovação para o municí-
pio. Porém, caso não saia candidato, 
a tendência é que apoie o grupo de 
Pezinho.

INSCRIÇÕES 
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 “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.
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EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

“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.

===========================================================

“= EDITAL DE CITAÇÃO de herdeiros e/ou sucessores da requerida HELLY RIBAS MARTINS 
nos autos de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA sob nº 0003335-17.2011.8.16.0100- 
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.- =” O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHA-
DO 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 ADJUDICAÇÃO COMPUL-
SÓRIA, sob nº 0003335-17.2011.8.16.0100, em que é requerente ESPÓLIO DE JAURI XAVIER 
DA SILVA representado pela cônjuge-supérstite MARLENE ADAEMORE XAVIER DA SILVA e 
MARLENE ADAEMORE XAVIER DA SILVA em face de HELLY RIBAS MARTINS 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 de herdeiros e/ou sucessores da 
requerida HELLY RIBAS MARTINS, sem qualificação, 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, a fim 
de que responda o prazo legal (artigo 335 do NCPC), sendo que não contestada a ação, presumir-
-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (artigo 344 do NCPC). 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 
vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis. a) FÁBIO LUIS DECOUSSAU 
MACHADO. a) Juiz de Direito.-
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IMÓVEIS

CLASSIFICADOS 

TERRENO EM PG

TERRENO em Ponta Grossa, 
Bairro Olarias, próximo Parque 
Ambiental e Shopping Palladium. 
R$ 260 mil. Excelente localização, 
aprox. 38 m², de esquina, medindo 
14.40 x 22.00m Decisiva Imóveis, 
fone 42. 3025-2008.

EM JAGUARIAÍVA

VENDE TERRENO, em Jaguaria-
íva, Residencial BELVEDERE, quadra 
E, lote 19, Rua Veneza. Contato 
pelo Fone (43) 9111-1121.

TERRENO, 360 m², no Tronco, 
próximo ao trevo. R$45 mil. Aceita 
carro. Fone (42) 9828-3002.

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

VENDE 5 ALQUEIRES o Bairro 
dos Alves, município de Sengés. 
Fone (42) 9869-6607.

CASA em alvenaria,140 m2, c/
ponto comercial. R$150 mil. Troca 
por chácara. Fone (42) 9936-6945 
/ 8818-3202.

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

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 Carva-
lho, aptos c/2 quartos, opção c/
ou sem suíte, c/sacada e chur-
rasqueira. 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 NOVO, Parque N. 
Sra. Das Graças, Ponta Grossa, 02 
quartos, área de serviço, sacada, 
entrada individual. Financia Minha 
Casa Minha Vida. Fone 42 9972-
5387  / 9954-333.

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

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

ALINHAMENTO 3D e SUSPEN-
SÃO, balanceamento, calibragem, 
recuperação de rodas, em Ponta 
Grossa é na WEST RODAS. Também 
comércio de pneus e rodas esporti-
vas. Rua Júlia Lopes, 49, Nova 
Rússia – Ponta Grossa – PR. Fone 
42 3222-1212.

MARIA BRASILEIRA - Você 
precisa de diarista, motorista, cozi-
nheira, jardineiro, cuidador, babá, 
profissionais de confiança? Agora 
em Jaguariaíva tem a MARIA BRA-
SILEIRA. Ligue para (43) 3535-4050.

VEÍCULOS

GOL G4 1.0 ano 2007, sem entrada. 
RE Veículos. Fone (15) 99827-7492 
(Whats).

ASTRA HATCH, completo, 
segundo, dono, com 98.000 km, 
tem ar digital, R$ 22 mil, carro e filé. 
Contato pelo facebook: Aleandra 
FabioGuido.

RENAULT FLUENCE, 2013, preto. 
R$ 40 mil. Fone: (42) 3232-7432 / 
9916-7527.

FIAT SIENA Tetrafuel Fire Flex, 1.4, 
ano 2009, R$ 22.000,00. Fone: (42) 
3232-7432 / 9916-7527

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 con-
servado. R$ 8 mil. Contato: (43) 8832-
9656.

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, motor novo 
capota de fibra, 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 Jagua-
riaíva: www.webradiolagoazul.com.
br. Aos sábados, das 9h30min às 11 
horas.

SERVIÇOS

CURSOS PROFISSIONALIZAN-
TES em todas as áreas: Saúde, 
Administrativo, Inglês, Tecnologia 
e Informática, etc. FORMAÇÃO 
COMPLETA. Preparação para o 
mercado de trabalho. JUMPER 
Profissões e Idiomas... Fone (43) 
3535-7190.  

RECUPERAÇÃO DE RODAS 
- em Ponta Grossa, com a West 
Rodas. Fone 42 3222-1212.

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

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

WWW.FOLHAPR.COM.BR

ANÚNCIE: (43) 3535-3142
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• 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” !

A FATI – Faculdade Arapoti está com 
inscrições para turmas especiais do Curso
de Ciências Contábeis, segunda habilitação, 
para egressos do curso de Administração
e outros cursos.
Não é necessário fazer vestibular. O egresso 

do Curso de Administração e afins, pode 
complementar sua formação, efetivando a 
sua matrícula sem necessidade de vestibular. 
Informações na FATI, Rua das Rosas, 01, 
Residencial Araucária, Arapoti-PR ou pelo 
telefone (43) 3557-2566 ou (43) 9970-5550.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
TURMAS ESPECIAIS

FO
TO

S: FO
TO

 E ARTE C
O

M
U

N
IC

AÇ
ÃO

Aquarius
desde 1994

www.vidracariaaquarius.com
AV. GOV. PAULO DA CRUZ PIMENTEL, 1316 - VILA PINHEIRO - JAGUARIAÍVA-PR

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

43 3535-1570

Bem vindo a F&A Matheus, com seus10 dias de vida! Já encantou a todos aqui

Nossa linda pizzaiola Amanda, receba todo nosso 

carinho e abraço, pela passagem do seu aniversário

FOLHA PARANAENSE
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Visite nosso novo site!
www.fotoeartecomunicacao.com

Um brinde a passagem de mais um aniversário 

da querida Lilian Benazzi. Felicidades Parabéns a Luna, que completou seu primeiro aninho, tudo registrado pela F&A

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Este final de 
semana será 
o grande dia 
do Rafael e 

da Monique, 
emoções a mil

Membros 
da Equipe 
da JUMPER 
Profissões e 
Idiomas, em 
treinamento

 
Karin Fanha, 

representante da Uva e 
Verde no Miss Jaguariaíva 

2015, evento retomado pela 
Aciaja, receba nosso abraço
pela belíssima participação
no Miss Paraná, no último

dia 09 na cidade
de Maringá

FOTO: DIVULGAÇÃO


