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Jaguariaíva terá novas
usinas de energia
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Aulões 
preparatórios para 
o Enem e Projeto 
Primeiro Emprego

Juiz Sérgio Moro 
sugere medidas 
de combate à 

corrupção

Polícia de Arapoti 
encontra corpo 
de homem 
desaparecido

Empresa premia 
5 jovens com 2 
anos de cursos 

profissionalizantes

Municípios definem seus candidatos
ELEIÇÕES 2016

De acordo com a legislação eleitoral, hoje é o último prazo para a realização das Convenções Municipais, 
que definem candidatos e coligações. Vejam os pretendentes a candidatos de alguns municípios:

FERNANDO FRAZÃO, AGÊNCIA BRASIL

A Polícia prendeu , os 
responsáveis pelo assassinato de 
Rogelso Aparecido Rodrigues, 
41 anos. A vítima estava 
desaparecida desde domingo, 31 
de julho, quando saiu de casa.

JAGUARIAÍVA
 A eleição deverá ser polarizada 

entre Juca Sloboda(PHS), que vai 
para a tentar a reeleição e Ademar 
Ferreira de Barros (PSDB)

ARAPOTI
 Três candidaturas estão previstas: Braz 

Rizzi (DEM) tenta a reeleição; o empresário 
Irani Barros (PDT) e o vereador Luís Carlos 
Moreira, o Carlinho Ratinho (PSDB)

PONTA GROSSA
 Marcelo Rangel (PPS) vai à reeleição; 

Aliel Machado (Rede); Júlio Küller 
(PMB); Professor Galdini (Psol), com 
possibilidade ainda

SENGÉS
 Elietti Jorge 

contra Luiz da 
Farmácia

PIRAÍ DO SUL
 Valentim Zanello 

Milleo (PSD) vai tentar 
a reeleição.

CASTRO
 os candidatos são 

Marcos Bertolini, Aline 
Sleutjes e Moacyr Fadel

Baile com Banda New York para a eleição 
da Miss Jaguariaíva será dia 3 de setembro

[PÁGINA 7]

Começam as 
competições da
maior olimpíada

da história
[PÁGINA 12]
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Convenção define o nome de Juca
à reeleição e o de Alcione para vice

PSDB reverte decisão na Justiça e 
define Ademar e Juninho Pemac


 ELEIÇÕES 2016


 CANDIDATOS
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JAGUARIAÍVA

O prefeito José Slobodá, 
o Juca (PHS) teve seu 
nome a reeleição con-

fi rmado na manhã de sábado, 
30, em convenção realizada 
pelo seu partido no Capivari 
Clube de Campo. Durante 
a reunião também foi defi -
nido o nome da candidata a 
vice-prefeita, a atual Secretá-
ria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte (SMECE), 
Alcione Lemos (PP), esposa 
do falecido ex-prefeito Otélio 
Renato Baroni.

Nesta manhã também 
ocorreram no Capivari as 
convenções dos partidos 
DEM, PSDB e PT, que defi -

niram apoio a candidatura de 
Juca. O ex-prefeito Ademar 
Ferreira de Barros, esteve pre-
sente para acompanhar a con-
venção, juntamente com al-
guns correligionários. Havia 
a expectativa de um clima 
ruim devido a briga pela pre-
sidência do PSDB local entre 
Ademar e o vereador José 
Marcos Pessa Filho (Mar-
quito), mas tudo transcorreu 
dentro da normalidade.

Além do apoio do PT, 
DEM e PSDB, outros cinco 
partidos também já declara-
ram apoio ao atual prefeito. 
São eles o PP, PR, PDT, que re-
alizaram convenção no último 
dia 28 e PSD e PRB que efeti-
vou o apoio no último sábado, 

23. O PROS também defi nirá 
apoio a Juca, porém só realiza 
sua convenção no próximo 
dia 05 de agosto. 

Os respectivos candida-
tos a vereador também foram 
aprovados. Dentro da coliga-
ção de apoio ao prefeito, serão 
três chapas proporcionais. 
Uma com PHS, DEM e PSDB, 
outra com PP, PR, PDT, PROS 
e PT e a última com PSD e 
PRB. A expectativa do grupo é 
conquistar 10 das 13 cadeiras 
do Legislativo jaguariaivense. 
O registro das chapas deve ser 
realizada junto ao TRE (Tri-
bunal Regional Eleitoral) até 
o próximo dia 15 de agosto. 
A campanha ofi cial terá início 
um dia depois deste prazo.

Convenção definiu o nome de Juca e Alcione

11 partidos compõem a coligação de oposição

Gustavo Fruet (PDT)
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JAGUARIAÍVA

Após conseguir uma 
liminar na Justiça, re-
tomando a liderança 

do PSDB para Otalívio de Mi-
randa, o partido realizou con-
venção na manhã desta sexta-
-feira, 05, no clube Apaloosa 
e defi niu o nome de Ademar 
Ferreira de Barros como can-
didato a prefeito e o do vere-
ador Cleiton Junior Bueno 
Martins (Juninho Pemac).

O partido que estava pro-
visoriamente nas mãos do 
vereador José Marcos Pessa 
Filho (Marquito) havia defi -

nido apoio no último sábado, 
30, para a reeleição do pre-
feito José Slobodá (Juca) do 
PHS. Com a surpreendente 
reviravolta, Juca agora terá 
como adversário o ex-pre-
feito Ademar. Farão parte da 
coligação além do PSDB, o 
PSC, PSB, PRTB, PV, PTN, 
PSL, PMDB, PTB, PPL e PPS.

“Estamos felizes com 
essa decisão da Justiça, pois 
percebemos que a vontade 
do grupo era de lançar meu 
nome. Por isso, me coloco a 
disposição novamente da po-
pulação jaguariaivense que 
clama por mudança. Estou 

realmente entusiasmado, 
pois estamos com um grupo 
forte, coeso e unido para jun-
tos vencermos esta batalha” 
falou Ademar.

A chapa tem até o dia 15 
de Agosto para registro jun-
to ao TRE/PR. A campanha 
começa ofi cialmente um 
dia depois. Para o vereador 
Marquito, a decisão fi nal 
com relação a presidência do 
partido deverá ocorrer em 
instâncias estaduais. “Agora 
vamos aguardar a decisão do 
diretório estadual do PSDB 
para saber quem é o presi-
dente” falou o vereador.

CURITIBA

Já estão confi rmados dois 
principais nomes, ditos 
protagonistas destas elei-

ções para prefeito da capital: 
Gustavo Fruet (PDT) e Rafael 
Greca (PMN).

Em convenção realizada 
na noite desta quinta-feira, 
em uma casa de shows em 
Curitiba, o PDT ofi cializou a 
candidatura de Gustavo Fruet 
à reeleição para a prefeitura da 
capital paranaense. Na oca-
sião, o prefeito confi rmou o 
apoio do PPS, que realiza sua 
convenção na sexta-feira mas 
já teria, após uma reunião 

Curitiba define seus candidados

entre Freut e o presidente 
estadual da legenda, Rubens 
Bueno, confi rmado a adesão 
à campanha de reeleição do 
prefeito. Poderá vir do PPS, 
inclusive, o nome do candi-

dato a vice de Fruet, sendo 
o vereador Helio Wirbiski 
o nome mais cotado para o 
posto. Caso a vice fi que com o 
PV, que mantém-se na coliga-
ção de Fruet desde as eleições 
de 20012, o nome cogitado é 
o do vereador Paulo Salamu-
ni. A coligação de Fruet tem, 
ainda, PTB e PRB

Também devem concor-
rer Maria Victoria (PP), Re-
quião Filho (PMDB), Tadeu 
Veneri (PT),  Ney Leprevost 
(PSD), Xênia Mello (PSol), 
Ademar Pereira (Pros) e Afon-
so Rangel (PRP), ainda també 
a se defi nir o deputado federal 
Fernando Francischini (SD).
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Irani é confirmado como 
candidato a prefeito do PDT


 CONVENÇÃO EM ARAPOTI

EDITORIAL

Momento Político, Momento Olímpico  e Momento Crítico

Enquanto voltamos nossa atenção aos 
Jogos Olímpicos do Rio 2016, não po-
demos nos descuidar de desviar nos-

sas atenções para o momento político das 
eleições municipais, cuja campanha começa 
na próxima semana. E ainda há o momento 
crítico do Brasil, que é o processo do afasta-
mento da presidente Dilma e todos os outros 
ligados à corrupção de políticos e importantes 
empresários e personalidades.

Eleições
Temos que nos voltar sempre à nossa rea-

lidade e, especialmente agora, à nossa cidade.
Vamos ter que escolher o prefeito e os vere-

adores de nossa cidade.
Estamos preparados para isso? Com res-

ponsabilidade? Com seriedade e seguros?
É hora de escolher. É hora de refletir e bus-

car conhecer cada candidato.
Acho importante a gente responder a al-

gumas perguntas que frequentemente se faz.
Por exemplo, de que a minha cidade mais 

precisa? É de asfalto? De obras bonitas? De 
mais escolas? De mais investimentos na saúde? 
De geração de empregos? De mais empresas 
para gerar mais desenvolvimento e trabalho 
para as pessoas?

Ao responder esses questionamentos, de-
vemos responder a mais alguns:

Qual dos candidatos tem o perfil e a de-
terminação em realizar ações para atender a 
esses anseios da sua cidade?

Olimpíadas
O mundo todo está nos vendo. É um mo-

mento de orgulho, de beleza, de valorização 
do esporte e dos valores de todos os brasileiros 

e de nosso Brasil.
Não é só o Rio de Janeiro. É o Brasil todo. 

Para todos os países, sediar uma Olimpíada, 
é um orgulho, uma grandeza enorme.

Então, em nossos ambientes familiares, de 
trabalho e de lazer, orgulhemo-nos de ser bra-
sileiros, vamos torcer por nossos atletas, incenti-
var o esporte, a disciplina, o estudo e o verdadei-
ro espírito de campeões. Assim como os atletas, 
nós também conquistamos, a cada dia, o nosso 
lugar especial e o sucesso, seja na família, no tra-
balho, na escola ou na sociedade.

Impeachment e 
Congresso Nacional

Este momento é também muito triste, 
porque vemos, todos os dias surgirem mais 
indícios e comprovações de desvios do dinhei-
ro público. E contatamos também que assim 

como existem os corruptos, existem também 
aqueles que investigam, descobrem e punem 
os que são exemplos de pessoas criminosas e 
que fazem mal à sociedade.

Cabe aos políticos que elegemos cum-
prirem o seu papel e, com responsabilidade, 
votem não por interesses próprios, mas pelo 
Brasil e pelos brasileiros.

Assim, cada um de nós deve acompanhar 
o trabalho do Congresso Nacional, para saber 
se os deputados e senadores em quem vota-
mos estão nos representando e cumprindo 
com o seu dever de fazer a escolha certa.

Não vamos nos esquecer de amar nossa 
cidade, nosso trabalho, nosso emprego e de 
escolher bem quem tem mais vontade e con-
dições de conduzir os destinos do município, 
trazendo empregos e mais qualidade de vida 
para todos.

Vivemos um momento único no Brasil e em nossas cidades.

ARAPOTI

Nesta sexta-feira, 05, o PDT 
confirmou o nome do em-
presário Irani Barros, 45 

anos, como candidato a prefeito. A 
coligação conta, além do PDT, com 
o apoio de outros 10 partidos. Irani 
havia lançado oficialmente no últi-
mo dia 21 de Junho, sua pré-candi-
datura. O anúncio foi feito durante 
reunião realizada entre as principais 
lideranças de oposição e contou 
com o apoio e o aval do ex-prefeito 
Luiz Fernando de Masi (PSDB).

O vice escolhido na chapa foi 
o do ex-vereador, Jan Roelof Pot 
(Potinho) do PMDB. Farão parte 
da aliança como principal força de 
oposição: o PDT, PMDB, PV, PSC, 
PROS, PSL, PEN, PTN, PMN, PR 
e SD. A convenção aconteceu na 
Casa da Amizade. 

“É uma pré-candidatura que es-
távamos já há algum tempo traba-
lhando para que hoje se efetivasse. 
Sabemos que ela se tornaria viável 
a partir do momento em que cons-
tituíssemos um grupo forte. Agora 
pretendo, com a efetivação, colocar-
-me a disposição da população de 
Arapoti” afirmou Irani. Ele acredita 

ARAPOTI

Na noite desta quarta-feira, 
03, em convenção realizada 
no Centro Estudantil, o atu-

al prefeito Braz Rizzi (DEM) foi con-
firmado como candidato à reeleição. 
A vereadora Nerilda Penna (PP) foi 
oficializada como a candidata a vice 
na chapa. Os mesmos partidos que 
apoiaram Braz na eleição passada 
firmaram novamente o compro-
misso com o atual prefeito. 

Além do DEM, compõem a 
coligação “Avança Mais”, o PP, 
PSB, PPS e PTB. “Estou colocan-

do meu nome novamente à dis-
posição, por decisão do grupo. 
Todos sabem que desejava que 
algum nome surgisse para poder 
me suceder, mas como não houve 
ninguém, o grupo decidiu que eu 
deveria continuar, pois entendem 
que tenho feito uma boa adminis-
tração” afirmou Braz.

A escolha de Nerilda, segundo 
Braz, se deve ao conhecimento 
político adquirido durante seu 
mandato como vereadora. “A Ne-
rilda, apesar de nova, tem muita 
sabedoria e inteligência na políti-
ca e nós precisávamos de alguém 

assim que tenha vontade e dispo-
sição. Tenho certeza de que ela 
vai cumprir muito bem com seu 
papel, ajudando muito Arapoti” 
comentou o prefeito.

Na convenção, também ficaram 
definidas as coligações para verea-
dor na chapa. São duas: DEM/PTB 
e PP/PPS/PSB. “Trabalhamos para 
conseguir até quatro cadeiras no Le-
gislativo” afirmou o presidente mu-
nicipal do PP e ex-prefeito, Homar 
Negrão. A chapa formalizada atra-
vés de ata, deve ser registrada, até o 
próximo dia 15 de agosto, junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Braz e Nerilda foram confirmados na chapa que 
conta com apoio do DEM, PP, PSB, PPS e PTB

que o descrédito com os chamados 
políticos tradicionais fará com que 
os eleitores estejam dispostos a vo-
tarem em novos nomes.

O empresário, apesar de nun-
ca ter disputado uma eleição, tem 
grande experiência, pois sempre 
trabalhou nos bastidores da política. 
Ele é presidente do PDT municipal 
e já integrou secretarias administra-

tivas de gestões passadas, inclusive 
durante o mandato do ex-prefeito 
Fernando. Irani também se desta-
cou como sócio-fundador da ULT 
Fati-Fajar, sendo hoje um dos man-
tenedores da faculdade que é refe-
rência de ensino no Paraná. Nascido 
no Distrito do Cerrado das Cinzas, 
ele é formado em Administração de 
Empresas pela própria Fati.

Irani e Potinho disputam a eleição com o maior número de partidos

Carlinho Ratinho e Dikinho são os candidatos do PSDB/PSD
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Braz é confirmado candidato à reeleição. Nerilda é vice

Vereador Carlinho Moreira 
foi confirmado como 
candidato do PSDB

Fim do Mistério. Depois de 
longa negociação, o PSDB em 
convenção realizada na noite de 
quarta-feira, 03, definiu o verea-
dor Luis Carlos Moreira, o Car-
linho Ratinho, como o nome da 
legenda para a disputa da prefei-
tura. A convenção também defi-
niu como vice Deolindo Apare-
cido da Cruz (Dikinho) filho do 
ex-vereador Dico.

A coligação denominada de 
“Sim, Nós Podemos”, fazendo 
uma alusão ao slogan utilizado 
em campanha pelo presidente 
Barack Obama “Yes, We Can”, 
contará, além do PSDB, com o 

apoio do PSD. “Estamos nos co-
locando à população como uma 
terceira via. Temos um grupo 
forte e unido que conta com qua-
tro vereadores. Vamos encarar 
o poder econômico, mas temos 
certeza que contaremos com o 
apoio do povo de Arapoti” disse 
Carlinho.

Também fazem parte da coli-
gação os atuais vereadores Wes-
ley Ulrich ( Lelo) do PSD, Nelson 
Aguiar (Pepe) do PSDB e Vilson 
Soares (PSD). O partido tem até 
o próximo dia 05 de agosto para 
fazer o registro completo da cha-
pa junto ao TRE-PR.
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Rangel oficializa candidatura
à reeleição em Ponta Grossa

Vice-prefeito Bertolini 
é oficializado em 
convenção do PSDB

Elietti confirma candidatura 
e terá seu ex-secretário e 
vice como adversários

 QUATRO CANDIDATOS

PONTA GROSSA

A convenção do Partido Po-
pular Socialista (PPS), re-
alizada na noite de segun-

da-feira, 1º de Agosto, confirmou a 
candidatura a reeleição do prefeito 
Marcelo Rangel. Ele contará com o 
apoio de 11 partidos. Além do PPS, 
formam a aliança; DEM, PSDB, PSB, 
PSD, PRB, PROS, PSC, PP, PSL e PV.

“A experiência nos traz melhor 
qualidade na gestão. A saída, o ca-
minho é pela educação em tempo 
integral, pela industrialização, pelo 

investimento rigoroso na saúde, 
pela socialização dos serviços, pela 
valorização dos nossos servidores. 
Enfim, levar Ponta Grossa sempre 
adiante”, disse Rangel.

A candidata a vice da coligação é 
Elizabeth Schmidt, do PSB. Ela já foi 
secretária de Administração e tam-
bém de Recursos Humanos, na atual 
gestão. Rangel deve ter como princi-
pais adversários o deputado federal 
Aliel Machado (REDE), que terá o 
nome confirmado em convenção 
nesta sexta-feira, 05, e Julio Küller 
(PMB). Quem também está na dis-

puta é Professor Gadini (PSOL).
Uma pesquisa divulgada nesta 

quinta-feira, 04, divulgada pelo jor-
nal Diário dos Campos e realizada 
pelo Instituto DataSonda revela a 
liderança do atual prefeito Marcelo 
Rangel com 33,8%. Aliel aparece em 
segundo com 18,8%, Julio Küller está 
em terceiro com 16,8% e o Professor 
Gadini aparece com 3%. Brancos e 
Nulos 18,8% e Indecisos somam 9%. 

A pesquisa está registrada no TSE 
sob o número 00172/2016. O institu-
to ouviu 400 pessoas e a margem de 
erro é de 3 pontos percentuais.

Convenções definiram o nome de Elietti e Luiz da Farmácia
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16 partidos declararam apoio a 
reeleição do prefeito Tim Milleo

PIRAÍ DO SUL

O prefeito Valentim Milléo 
(PSD) recebeu o apoio for-
mal de 16 partidos em con-

venção realizada no último dia 1º de 
Agosto. Além do PSD, fazem parte 
da coligação o PMDB, PSDB, PV, 
PSC, PCdoB, PDT, PPS, PPS, PTN, 
PROS, PMB, PSB, PR, PT e PHS. O 
vice na chapa de Tim será o atual vi-
ce-prefeito, Helder Mello (PSDB).

A formalização da candidatura do 
atual prefeito, que buscará seu quarto 
mandato a frente de Piraí do Sul, con-
tou com o apoio do deputado estadu-
al Márcio Pauliki (PDT) que esteve 
presente na convenção. O adversário 
de Tim continua indefinido. A oposi-
ção tenta obter na Justiça o direito de 
lançar o nome do ex-prefeito Antônio 
“Toto” El Achkar (PDT).

CASTRO

O vice-prefeito Marcos Bartoli-
ni (PSDB) será candidato nas 
eleições municipais deste 

ano. Ele contará com o apoio do em-
presário Rivadavia Imbronizio (PTN) 
como vice na chapa. A oficialização da 
candidatura aconteceu no último dia 
31 de julho e reuniu o apoio de PSDB, 
PTN, DEM, PDT, REDE e PSL. Ber-
tolini será o candidato da situação já 
que o atual prefeito Reinaldo Cardoso 
não tentará a reeleição.

O deputado estadual Márcio 

Pauliki (PDT) participou da con-
venção e declarou apoio a chapa 
denominada de “Castro é Maior”. 
Faltam ainda a definição dos adver-
sários que deverão ser o ex-prefeito 
Moacyr Elias Fadel (PMDB) e a ve-
readora Aline Sleutjes (PR). Moacyr 
representa a oposição e conseguiu 
na Justiça o direito de participar do 
pleito. Já Aline surge como terceira 
via na disputa e vem bem cotada 
também pela expressiva votação ob-
tida na campanha a deputada esta-
dual em 2014, quando obteve pouco 
mais de 20 mil votos. 

SENGÉS

Com a definição final das con-
venções partidárias nesta 
sexta-feira, 05, os sengeanos 

puderam conhecer seus candidatos a 
prefeito. Além da atual prefeita Elietti 
Jorge (PSD), que teve o nome con-
firmado em convenção nesta sexta, 
também estará na disputa o farma-
cêutico Luiz Giovanetti, conhecido 
como Luiz da Farmácia (PSB).

A convenção que escolheu o 
oponente de Elietti aconteceu na 
quarta-feira, 03, na Câmara Muni-
cipal. O vice para compor a chapa 

é Hillebrand de Boer (Brandão) do 
PSDB. Ele é o atual vice-prefeito do 
município, mas que por divergên-
cias políticas acabou se afastando da 
prefeita e hoje integra a oposição.

Luiz Giovanetti também inte-
grou a base da prefeita. Ele, inclusive, 
foi Secretário Municipal de Saúde 
durante o atual mandato. O possível 
terceiro candidato para a eleição era 
Nelson Ramos, o Pezinho do PPS, 
mas que até o fechamento desta 
edição, tinha desistido da disputa e 
ainda não definido quem apoiaria. 
Ele foi candidato contra Elietti na 
eleição passada.

Tim tentará o quarto mandato de prefeito de Piraí do Sul
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Além de Berolini, participam da disputa pela 
prefeitura, Moacy Fadel e Aline Sleutjes

Marcelo 
Rangel terá 
a companhia 
da Professora 
Elizabeth 
Schmidt

DIVULGAÇÃO/PROF. ELIZABETH
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Em audiência na Câmara, juiz Sérgio Moro 
sugere medidas para combate à corrupção

BRASÍLIA

Por Agência Câmara Notícias

O juiz Sérgio Moro veio nesta 
quinta-feira (4) à Câmara 
para defender as 10 me-

didas contra a corrupção - projeto 
(PL 4850/16) que está em análise 
em uma comissão especial da Câ-
mara. Ele endossou o projeto e pe-
diu a aprovação das medidas. "Cla-
ro que essa Casa tem a prerrogativa 
de debatê-lo, mas, nesse contexto, 
queremos que o Congresso faça sua 
parte e se junte a outras instituições 
no combate à corrupção", disse.

Moro, que é responsável pela 
Operação Lava Jato da Polícia Fe-
deral, em primeira instância, disse 
que o que espantou no início do 
processo foi a naturalidade com 
que os envolvidos confessaram o 
pagamento de propinas, dizendo 
que essa era uma regra do jogo, 
uma "regra de mercado".

Ao entrar na reunião, Moro foi 
muito aplaudido, mas também hou-
ve algumas vaias dos que assistiam 
à reunião. Do lado de fora, manifes-
tantes traziam cartazes de apoio ao 
juiz, que também foi elogiado pela 
maioria dos deputados. Apenas o de-
putado Paulo Pimenta (PT-RS) criti-
cou Moro pelo que chamou de sele-
tividade nas prisões e investigações 
da Lava Jato, e acusou o juiz de per-
seguir alguns investigados. "Como a 
condução coercitiva do ex-presiden-
te Lula, que foi denunciada inclusive 
por ministros do Supremo", disse.

SUGESTÕES
Ele sugeriu que medidas atual-

mente em discussão na Estratégia 
Nacional de Combate à Lavagem 
de Dinheiro (Encla) sejam adota-
das pela comissão. Em especial, ele 
sugeriu proteção para informantes 
que queiram denunciar casos de 
corrupção e abuso em suas empre-
sas, sejam públicas ou privadas.

O relator do PL 4860/16, depu-

O juiz Sérgio Moro esteve na Câmara dos Deputados para defender o projeto PL 4850/16
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tado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
disse que tanto a Encla quanto a 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe) serão convidadas para 
falar com a comissão. "Já há proje-
tos nesse sentido, e estamos cha-
mando de 'informante do bem' essa 
medida, que pode sim vir a constar 
do nosso relatório final", disse.

O juiz Moro também fez uma 
sugestão que chamou de pessoal. 
Para ele, poderia ser adotado no 
Brasil um sistema de "plea bargain" 
(negociação de pena), em que acu-
sados em processos na Justiça pos-
sam se declarar culpados e negociar 
uma pena menor, mesmo que não 
tenham nada a colaborar na inves-
tigação, como na delação premiada. 
A medida é polêmica, mas está sen-
do discutida pela Ajufe. "Esse insti-
tuto poderia apressar os processos 
em que as provas são enormes, e 
economizaria até mesmo recursos 
do contribuinte", disse.

MEDIDAS 
Quanto à proposta apresentada 

pelo Ministério Público, a principal 
sugestão apresentada por Sérgio 
Moro foi para minimizar críticas 

sobre o rigor das penas pedidas pe-
los procuradores que elaboraram a 
proposta. "Não acredito que o au-
mento de penas seja uma solução, 
mas a maioria das medidas é para 
que prestemos atenção à pena mí-
nima para o crime de corrupção", 
destacou.

Na prática, ele considera que, 
em algumas medidas, seria possí-
vel diminuir a pena caso o bem ou 
vantagem indevida seja de pequeno 
valor. Ele sugeriu uma redução de 
dois terços na pena, para não ha-
ver uma sanção desproporcional. 
Os procuradores sugerem medidas 
que podem elevar a pena por cor-
rupção de 2 a 12 anos para uma de 
12 a 25 anos, em casos mais graves. 
"Certa vez julguei um caso em que 
um policial rodoviário roubava ba-
terias dos carros retidos sob sua 
guarda. Apesar de ser um ato que 
merece ser punido, talvez não seja 
da mesma gravidade da corrupção 
que envolve milhões", disse.

O deputado Wadih Damous 
(PT-RJ), que já foi presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), contestou a ideia de que a 
impunidade seja a regra no Brasil. 

Ele frisou que há mais de 700 mil 
presos no Brasil, e o aumento de 
penas acaba por penalizar os mais 
pobres. "É preciso perguntar ao Ju-
diciário e ao Ministério Público por 
que há impunidade entre os mais 
ricos, corruptos e corruptores, por-
que as leis no Brasil existem e já são 
muito duras", afirmou.

Moro foi contrário a apenas 
uma medida - a que prevê o agravo 
que o Ministério Público poderia 
fazer para questionar a concessão 
de habeas corpus. A medida, usa-
da para libertar quem for preso de 
forma irregular, não conta atual-
mente com a precisão de recursos 
que possam anulá-la. Moro disse 
que é contra porque a instituição do 
habeas corpus é muito importante 
no direito brasileiro, presente des-
de o Império. "E, além disso, todas 
as medidas são no sentido de dar 
agilidade aos processos; não deve-
ríamos criar mais uma etapa nesse 
procedimento", destacou.

DEBATE
Para o coordenador da Frente 

Parlamentar Mista de Combate à 
Corrupção, deputado Antonio Car-

los Mendes Thame (PV-SP), facilitar a 
punição e a recuperação do dinheiro 
desviado é o principal ponto das pro-
postas. "Nós vamos apoiar e debater 
medidas que possam dar armas para 
realmente punir os culpados", disse.

O deputado Aliel Machado 
(Rede-PR) pediu a continuidade da 
Operação Lava Jato, após notícias 
de que ela estaria sendo finalizada 
no final do ano. Em resposta, Moro 
disse que, enquanto houver provas 
de conduta criminosa, a operação 
vai continuar. "Não foi apropriado 
dizer que estou cansado, é mais um 
desabafo, mas fiquem tranquilos 
que, enquanto houver fatos novos, 
estaremos atentos", explicou.

OUTRAS PROPOSTAS
O deputado Fábio Sousa (PS-

DB-GO) pediu a opinião do juiz so-
bre a legalização do lobby, proposta 
que está sendo analisada pela Câ-
mara. Moro disse que é preciso reti-
rar das sombras o lobby legítimo, da 
defesa de interesses, e deixar claro 
que deve ser proibida a corrupção 
de agentes públicos.

Moro foi contrário ao projeto do 
Senado Federal (280/16), que modi-
fica o crime do abuso de autoridade. 
"Da forma como está redigido, pode 
não ser a intenção dos autores, mas 
você puniria um juiz que der uma 
interpretação à lei e essa interpreta-
ção venha a ser reformada por um 
tribunal superior", ressaltou.

NOVAS AUDIÊNCIAS 
A comissão especial de comba-

te à corrupção se reúne novamente 
na próxima terça-feira (9), às 9h30, 
para ouvir o coordenador da força-
-tarefa da Operação Lava Jato, pro-
curador Deltan Dallagnol, e outros 
integrantes da força tarefa.

O presidente e o relator da co-
missão decidirão com os líderes 
quem será ouvido na quarta-feira 
(10), também às 9h30. Já está pre-
vista a presença do presidente da 
Ajufe, Roberto Veloso.

Parecer favorável é 
recebido pelo plenário 

 IMPEACHMENT NO SENADO

 DIREITO E JUSTIÇA

BRASÍLIA

O parecer do senador An-
tonio Anastasia (PSDB) 
em relação ao processo de 

impeachment da presidente Dilma 
Rousseff (PT) aprovado nesta quin-
ta-feira, 04, na comissão processan-
te, foi recebido esta tarde pelo ple-
nário do Senado.

Com base no conjunto probatório 
recolhido pela comissão nos últimos 
meses, o documento recomenda que 
o processo tenha continuidade e que a 
presidenta vá a julgamento por ter co-
metido crime de responsabilidade na 
edição de decretos de suplementação 
orçamentária e nas chamadas pedala-
das fiscais – operações de crédito en-
tre o Tesouro e o Banco do Brasil para 

o pagamento do Plano Safra.
A sessão do plenário foi aber-

ta rapidamente pelo presidente do 
Senado, Renan Calheiros (PMDB-
-AL), logo após a reunião dele com 
o presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ricardo Lewandowski, e os 
líderes partidários da Casa, para lei-
tura do recebimento do parecer. Em 
seguida, a sessão foi encerrada.

Com isso, começa a contar o pra-
zo legal para que o relatório de Anasta-
sia seja votado em plenário a partir de 
terça-feira, 09. A reunião com Lewan-
dowiski serviu para definir detalhes e 
procedimentos que serão adotados na 
sessão de votação da pronúncia, tais 
como tempo de fala de cada senador e 
número de destaques ao relatório que 
poderão ser apresentados. Presidente do STF, Ricardo Lewandwski será responsável por conduzir a sessão de julgamento do impeachment
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Radares eletrônicos 
serão instalados no 
perímetro urbano

 RODOVIA PR-092

ARAPOTI

Uma demanda antiga da po-
pulação finalmente parece 
que vai ser atendida nos 

próximos dias. A instalação dos 
radares eletrônicos delimitará os 
limites de velocidade no perímetro 
urbano da rodovia PR-092 em Ara-
poti. O objetivo é diminuir os cons-
tantes acidentes no trecho. A con-
firmação veio nesta semana com a 
demarcação dos pontos de coloca-
ção dos radares.

Há anos, as autoridades locais 
solicitavam sem sucesso os redu-
tores. No último mês de junho, 
o deputado estadual Paulo Litro 
(PSDB) interviu junto ao DER/PR 
(Departamento de Estradas de Ro-
dagem) para agilizar a instalação 
dos radares eletrônicos. “Atenden-
do a solicitação de representantes 
do Município, protocolei, junto ao 
DER, a implantação de dois redu-
tores na PR-092.

O processo passou por diversos 
estudos e análises, durante os quais 
o deputado gestionou junto ao DER, 
promovendo, inclusive audiências a 
respeito do assunto, com a presença 
dos representantes de Arapoti, que 
trouxeram dados demonstrativos da 
situação de risco que a rodovia repre-
senta, em pontos específicos, o que 
tem trazido insegurança de tráfego 

Previsão é de que em 30 dias radares estejam em funcionamento
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aos usuários.
“A licitação para aquisição dos 

radares eletrônicos chegou agora ao 
seu final e o DER já demarcou os lo-
cais de instalação: próximo à Paraná 
Trator e ao Posto Hulk, que são os 
locais mais críticos, indicados nos es-
tudos”, destacou o Deputado Paulo.

A instalação está prevista para 
os próximos dias, o que deverá tra-
zer grandes benefícios para o tráfe-

go no trecho, já que há uma triste 
estatística de acidentes naquela via, 
ocasionados, principalmente, por 
excesso de velocidade.

O gabinete do parlamentar pro-
tocolou solicitação e acompanha 
ainda a tramitação de instalação de 
redutores de velocidade em outro 
trecho da PR-092, no município de 
Wenceslau Braz, cujos processos 
estão em fase de estudos pelo DER.

DIREITO EMPRESARIAL
ALUÍSIO PIRES DE OLIVEIRA*  | contato@piresadvogados.adv.br

Acidente de percurso. AVC. 
demissão dano moral

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou caso no qual um traba-
lhador foi demitido após sofrer AVC no percurso entre a sua casa e o local de 
trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho entendeu que a dispensa sem justa 

causa, para trabalhador que sofreu AVC após prestar serviço em situação de estresse e 
ritmo intenso de atividades, configurava dano moral passível de indenização.

A demissão imotivada nesta conjuntura de fatores representa a ofensa da dignida-
de humana do trabalhador adoecido.

(Fonte: Recurso Ordinário nº 0155300-21.2007.5.15. 0016, TRT-15ª Região - 1ª 
Turma - 1ª Câmara, Rel. Des. Tereza Aparecida Asta Gemignani, Data de julgamen-
to: 18.12.2015).

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL JÁ PODE UTILIZAR
A PRÓPRIA RESIDÊNCIA COMO SEDE COMERCIAL

No último dia 18 de abril, o governo federal sancionou a Lei Complementar nº 
154, permitindo a utilização da residência do microempreendedor individual como 
sede do estabelecimento comercial, não sendo obrigatório existir um local especial (co-
mercial) para o exercício da atividade. Esta medida visa estimular o crescimento e 
desenvolvimento dessas empresas, bem como atrair novos empreendedores. 

Trata-se do cumprimento do princípio da eficiência da administração pública 
através de menos requisitos e menor burocratização, além da valorização do trabalho 
humano e da libre iniciativa. A oportunidade possibilita a redução dos custos opera-
cionais, legaliza a garantia aos direitos dos trabalhadores informais, tais como o re-
gistro no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), permitindo, a partir daí, a 
emissão de notas fiscais, empréstimos, etc.

ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA PEDAGIADA.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgou recurso versando sobre pedi-
do de indenização pela colisão contra animal na pista, em rodovia sob administração 
de concessionária de serviço público (pedágio).

No entender do Tribunal aplica-se a teoria do risco administrativo mitigada, po-
rém na ausência de prova de falta de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, a 
responsabilidade civil recai sobre o a concessionária de serviço público.

O Tribunal considerou que a presença de animal na pista caracteriza uma falha 
do serviço público, colocando em risco os motoristas.

Com base nestes fundamentos, o Tribunal condenou a concessionária ao paga-
mento de indenização de danos morais de R$ 100.000,00.

(Fonte: TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 0276383-
80.2005.8.26.0577, j. 14.12.2015, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis).

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

 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Obras do CRAS Pedrinha
já ultrapassaram 70%

Novo CRAS deve ser finalizado até novembro

JAGUARIAÍVA

Na última semana, as obras de 
construção da sede própria 
do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) no bairro 
Pedrinha, ultrapassou a marca dos 
2/3 da obra e já se encontra em fase 
de finalização. O novo prédio teve 
um investimento de quase R$ 300 
mil e atenderá, além da comunida-
de da Pedrinha, os bairros Remonta, 
Bosque da Saúde, Vila Nova, Jardim 

Limeira e Jardim Laranjeira.
A obra, realizada com recursos 

do Governo Federal, deverá ser fina-
lizada até o mês de novembro deste 
ano. Nos 200 m² de edificação, have-
rá sala para coordenação, sala mul-
tiuso, banheiros com acessibilidade, 
copa, área de serviço, almoxarifado, 
recepção e sala para atendimento 
da família. A sede provisória, até a 
inauguração, continua funcionando 
anexo ao Centro de Assistência So-
cial Maria Imaculada (CASMI).

D
IEG

O
 SO

ARES, FPR

 ECONOMIA
Transferências de ICMS e IPVA aos 
municípios somaram R$ 5,13 bilhões

CURITIBA

De janeiro a julho, os muni-
cípios do Paraná recebe-
ram R$ 384 milhões a mais 

em transferências de recursos do 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) e do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) na 
comparação com igual período do 
ano passado. Ao todo, os repasses 
do Governo do Paraná até julho 
de 2016 somaram R$ 5,13 bilhões, 
ante R$ 4,74 bilhões registrados de 
janeiro a julho de 2015.

A distribuição bruta de ICMS 
aos municípios do Estado somou 
R$ 3,697 bilhões até julho. Nos sete 
primeiros meses de 2015, os repas-
ses somaram R$ 3,479 bilhões, o 
que representa um acréscimo de 
R$ 218 milhões.No caso do IPVA, 
o volume de recursos transferidos 
chegou a R$ 1,430 bilhão, ou R$ 166 
milhões a mais que o total de R$ 
1,264 bilhão repassado de janeiro a 

O aumento nos repasses é resultado do ajuste fiscal promovido no PR
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julho do exercício anterior.
O aumento nos repasses é resul-

tado do ajuste fiscal promovido no 
Estado. Entre outras ações de au-
mento nas receitas e de redução nas 
despesas, foi feita equalização das 
alíquotas dos dois impostos. “Hou-
ve queda no repasse de recursos fe-
derais e o aumento na arrecadação 
própria do Estado tem sustentado o 
Paraná e também tem ajudado mu-

nicípios a manter as contas em dia”, 
diz o secretário estadual da Fazen-
da, Mauro Ricardo Costa.

A transferência dos recursos do 
ICMS é semanal e refere-se a 25% 
do que é arrecadado com o impos-
to. O repasse do IPVA é automáti-
co. Cada vez que um dono de auto-
móvel efetua o pagamento, metade 
do valor vai direto para o município 
onde foi feito o emplacamento.



ACIAJA - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva  Rua Waldemar Pereira Loyola, nº 47 - Centro - Jaguariaíva/PR - CEP: 84200-000

ACIAJA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL  INDUSTRIAL

E AGRÍCOLA DE JAGUARIAÍVA

aciaja.scpc1@gmail.com

(43) 3535-1531 | 3535-7726

www.aciaja.com

(43) 8832 9656 (whats)

O Clube de Descontos ACIAJA tem como grandes 
parceiros as maiores e melhores empresas e prestadores 
de serviço de Jaguariaíva, o intuito é que os parceiros 
proporcionem aos proprietários, colaboradores e 
familiares das empresas vinculadas à ACIAJA, 
valores diferenciados em produtos e serviços. Com o 
clube de descontos você proprietário ou funcionário 
de empresas � liadas a ACIAJA poderão obter 

DESCONTOS e VANTAGENS em serviços 
como: Acupuntura, Disk-gás, Educação, 
Exames Laboratoriais, Fisioterapeutas, 
Medicamentos, Médicos, Nutrição, Odontologia, 
Saúde dos Olhos e muito mais. 

Para usufruir dos descontos e vantagens especiais, 
solicite-nos sua ficha de cadastro e maiores informações: 
Whatsapp (43) 8833 – 8163 - Telefone (43) 3535 - 7726

CONHEÇA AS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CLUBE DE DESCONTOS E OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:
ACIAJA

LOCAÇÃO AUDITÓRIO E SALAS
Fone (43) 3535 – 7726 
Descontos de até 40% em locações
(Auditório e Salas)

ACUPUNTURA:
FABIANE SAMPAIO – FARMACÊUTICA
Fone (43) 9677 – 7734
Valor Particular – Auricular: R$ 40,00 / Acupuntura 
Sistêmica: ................................................................R$ 70,00
Valor Clube de Descontos – Auricular: R$ 30,00 / 
Acupuntura Sistêmica: ......................................R$ 55,00

AUTO ESCOLA:
AUTO ESCOLA JAGUAR
 Fone (43) 3535 – 2101 
Endereço: Rua Rafael Petrucci, Nº 387, Centro.
À vista: ...............................................................................20%
Cartão de Crédito: .........................................................10%
Cartão de Débito: .........................................................20%

AUTO ESCOLA LUDWIG
Fone (43) 3535 – 1086 
Endereço: Rua João Tracz, Nº 162, Jd. Matarazzo.
À vista: ................................................................................15%

DISK-GÁS:
GÁS REAL – Fone (43) 3535 – 1262 
End.: Rua Tamoios, 212, Jardim Nossa Sra. de Fátima.
Valor Normal: .........................................................R$ 63,00
Valor Clube de Descontos: ...............................R$ 61,00

PRESTES GÁS – Fone (43) 3535 – 1224 
Endereço: Antonio Candido, 255, Matarazzo.
Valor Normal: .........................................................R$ 62,00
Valor Clube de Descontos: ..............................R$ 60,00

EDUCAÇÃO:
COLÉGIO POSITIVO – Fone (43) 3535 – 1254   
Endereço: Porto Velho, S/Nº, Pedrinha. 
À vista: ................................................................................10%

ESCOLA MAGNUS MUNDI
Fone (43) 3535 – 3034
Endereço: Travessa Carlos Timm, 86, Centro. 
Cartão Crédito ou Boleto Caixa: .............................20%

UNINTER – Fone (43) 3535 – 3142 
Endereço: João Tracz, 162, Jardim Matarazzo.
10% até o vencimento
(Retirar declaração sócio ACIAJA)

UNOPAR – Fone (43) 3535 – 3100
Endereço: Av. Governador Paulo da Cruz Pimentel, 
1402, Vila Pinheiro.
20% até o 5º dia útil
(Retirar declaração sócio ACIAJA)

EXAMES LABORATORIAIS:
LAB ODONTO ODONTOLOGIA E ANALISES 
CLINICAS – Fone (43) 3535 – 1538
End.: Av. Conde Francisco Matarazzo, 425, Centro. 
Consultar Tabela: ......................................................Até 20%

CLUBE DE DESCONTOS ACIAJA

AGORA NA ACIAJA VOCÊ TEM
Planos odontológicos para empresários, 

colaboradores e familiares a partir de

R$ 20,10

Um convênio isento de taxas mensais que proporciona
descontos de verdade para você e sua família.

JURIMED SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
– Fone (43) 3535 – 5435
Endereço: Rua Expedicionários, 655, Centro. 
Consultar Tabela: ......................................................Até 40%

CLINAN – Fone (43) 3535 – 6674
Endereço: Rua Capivari, 122, Cidade Alta.
Consultar Tabela: .................................................Até 60%

BIOLABOR – Fone (43) 3535 – 5902 
End.: Rua Sebastião X. Sobrinho, 173, Cidade Alta.
Consultar Tabela: ..................................................Até 70%

FISIOTERAPEUTAS:
CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOCENTTER
 Fone (43) 3535 – 7635
Endereço: Rua Capivari, 216, Cidade Alta.
À vista: ................................................................................15%
À prazo - até 2x pacote de 10 sessões: ................15%

INFORMÁTICA:
JAGUAR MEGASTORE
Fone (43) 3535 – 4105 
End.: Mal Deodoro da Fonseca, 325, Vila Fonseca.
À vista: ...............................................................................25%
(Valido para serviços em informática)
À prazo: ..............................................................................10%
(Valido para serviços em informática)

MEDICAMENTOS:
FARMA FORMULAS – Fone (43) 3535 – 6936
Endereço: Dr. Michael Wahrhaftig, 62, Jd. Central.
À vista: ...............................................................................20% 
Cheque - acima de R$ 120,00 até 3x:..................15%

FORTE FARMA I – Fone (43) 3535 – 2503 
Endereço: Av. Antonio Cunha, 10, Centro.
À vista: ................................................................................15%
Cartão de Crédito: .........................................................15%
Cartão de Débito: ..........................................................15%
Cartão Meucred à vista: .............................................15%

FORTE FARMA II – Fone (43) 3535 – 6017 
End.: Praça Dr. Domingos Cunha, 28, Cidade Alta.
À vista: ......................................................................................15%
Cartão de Crédito: .............................................................15%
Cartão de Débito: ...............................................................15%
Cartão Meucred à vista: .................................................15%

FORTE FARMA III – Fone (43) 3535 – 6767
Endereço: Marechal Candido Rondon, 366, 
Primavera 1.
À vista: ......................................................................................15%
Cartão de Crédito: .............................................................15%
Cartão de Débito: ...............................................................15%
Cartão Meucred à vista: .................................................15%

FARMACIA FILADELFIA
Fone (43) 3535 – 2593 
Endereço: Av. Governador Paulo da Cruz 
Pimentel, 1191, Vila Pinheiro.
À vista: ......................................................................................10%
À prazo: crediário próprio: ..............................................8%
Cartão de Crédito: ..........................................................5%
Cartão de Débito: ...........................................................5%
Cartão Meucred à vista: .................................................10%

MEDICOS: 
BRAZMED - CICERO SILVA – CLINICO GERAL
Fone (43) 3535 – 7587
Endereço: José Gusmão, 154, Cidade Alta.
À vista: ......................................................................................10%

DRº CAUBY LEITE MOTTA – CLINICO GERAL, 
OBSTETRA E GINECOLOGISTA
Fone (43) 9171 – 7260 
Endereço: Rua Capivari, ao lado Academia Happy 
Fitness, Cidade Alta.
Consulta Particular:...........................................R$ 250,00
Consulta Clube de Descontos: .....................R$ 120,00

DRº EDGARDO FERNANDO ESTRADA 
ARANEDA – ULTRA-SONOGRAFIA, MEDICINA 
OCUPACIONAL, CLINICO GERAL, PERICIA 
MÉDICA E MEDICINA INTENSIVA
Fone (43) 3535 – 1587 
Endereço: Rua Capivari, 122, Cidade Alta.
Consulta Particular: ..............................................R$ 250,00
Consulta Clube de Descontos: ......................R$ 150,00
Ultrassonografia: ..........Consultar Tabela – Até 50%

DRº JOSÉ RUBENS DE CARVALHO SILVA – 
PEDIATRA E CLINICO GERAL
Fone (43) 3535 – 1587
Endereço: Rua Capivari, 122, Cidade Alta.
Consulta Particular:...........................................R$ 250,00
Consulta Clube de Descontos: ...................R$ 200,00

DRª ROSILEY PIRES BALBELA – PEDIATRA
Fone (43) 3535 – 1183
Endereço: José Gusmão, 154, Cidade Alta. 
Consulta Particular: .............................................R$ 200,00
Consulta Clube de Descontos .......................R$ 110,00

SAUDEPREV
Fone (43) 3535 – 3721 
Endereço: Av. Antonio Cunha, 591, Centro.
Plano Particular: ...................................................R$ 20,00
Plano Clube de Descontos: ..............................R$ 18,00

NUTRIÇÃO:
EMPÓRIO SABOR DA NATUREZA
Fone (43) 3535 – 7173
Endereço: Av. Antonio Cunha, 233, Centro.
À Vista: ......................................................................................10%

ODONTOLOGIA:
ANTONIO MARCOS FERREIRA DA LUZ
Fone (43) 3535 – 3531 
Endereço: Rafael Petrucci, 201, Centro.
À vista: ................................................................................15%
À prazo – até 6x: ................................10% (Clinica Geral)
Cartão de Créd. – até 6x:..............10% (Clinica Geral)
Cheque – até 6x:................................10% (Clinica Geral)

CENTRAL ODONTOLÓGICA
Fone (43) 3535 – 1117
Endereço: Av. Antonio Cunha, 307, Centro.
À vista: ......................................................................................15% 
Cartão Crédito: ...............................................................10%
Cartão de Débito: ...............................................................12%

CLINISAÚDE – Fone (43) 3535 – 5981
Endereço: Lourenço Cioli, 309, Jardim Central.
À vista: ......................................................................................10% 
À prazo: .....................................................................................5%

EDUARDO DIB – Fone (43) 3535 – 1393 
Endereço: Juviniano Carneiro Lobo, 50, Centro. 
À vista - até 2x: ...................................................................15% 
Ortodontia particular: ..........................................R$ 105,00
Ortodontia Clube de Descontos: ...................R$ 85,00 

INOVE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA – Fone 
(43) 9846 – 8787 
Endereço: Florêncio Delgado, 40, Centro.
Descontos de até 15% - Consultar tabela

ODONTO EXCELLENCE
Fone (43) 3535 – 7049
Endereço: Av. Conde Francisco Matarazzo, 313, 
Centro.
À vista: ................................................................................15% 
Crediário Próprio até vencimento: ..........................10%
Cartão Crédito até vencimento: ...............................10%
Cartão de Débito até vencimento: .........................10% 

NANNI SAÚDE ODONTOLOGIA
Fone (43) 3535 – 1406
Endereço: Rua Capivari, 122, Cidade Alta.
À vista: ................................................................................15% 
À prazo: Cheque ou Boleto – Prótese – até 3x – 
10%/Clinico – até 4x – 10%
Cartão Crédito até 5x: ..................................................  10%
Cartão de Débito: ...........................................................5%  

WAGNER MENON DE SOUZA
Fone (43) 9630 – 5454 
Endereço: Dr. Michael Wahrhaftig, 57, Jd. Central.
À vista: ................................................................................15% 
Crediário Próprio até 3x:  ..............................................10%
Cartão Crédito para 30 dias: .......................................10%
Cartão de Débito ...........................................................15% 

SAÚDE DOS OLHOS:
OTICAS BASILIO – Fone (43) 3535 – 1522
End.: Av. Conde Francisco Matarazzo, 103, Centro.
À vista: ................................................................................15%
Crediário Próprio – até 5x: ............................................5%
Cheque – até 5x: ............................................................8%
Cartão de Crédito – até 10x: .....................................5%
Cartão de Débito: ..........................................................15%

ÓTICA BELLA VISTA – Fone (43) 3535 – 2819
Endereço: Av. Conde Francisco Matarazzo, 86, 
Centro.
À vista: ......................................................................................12%
Crediário Próprio: ................................................................5%
Cheque: .....................................................................................5%
Cartão de Crédito: ..............................................................5%
Cartão de Débito: ................................................................5%

ÓTICAS NAÇÕES – Fone (43) 3535 – 7685
End.: Rua Nicanor Soares, 190, Sala 01, Centro.
À vista: ....................................................................................20%
À prazo: ...................................................10% (Entrada + 4x)  
Cartão de Crédito: ..............................................................5%
Cartão de Débito: ...............................................................15%
Cartão Meucred à vista: .................................................10%
Cartão Meucred à prazo: ................................................5%

ÓTICA VITTÓRIA – Fone (43) 3535 – 7619
Endereço: Av. Antonio Cunha, 450, Centro.
À vista : ...............................................................................12%
Crediário Próprio: ................................................................5%
Cheque:  ..............................................................................5%
Cartão de Crédito: ..............................................................5%
Cartão de Débito: ................................................................5%

ÓTICA VITTÓRIA EXCELLENCE – Fone (43) 
3535 – 7773 
Endereço: Rua Nicanor Soares, 160, Centro. 
À vista: ............................................................................... 12%
Crediário Próprio: ................................................................5%
Cheque: .....................................................................................5%
Cartão de Crédito: ..............................................................5%
Cartão de Débito: ................................................................5%
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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

I ndependente da segmentação de mercado, toda empresa tem uma coisa 
em comum: a necessidade de lidar com os tributos. Indiferente da moda-
lidade de tributação — se é Lucro Presumido, Lucro Real ou Simples Na-

cional — toda empresa precisa fazer o seu balanço fi nanceiro e pagar impostos. 
Por isso, um profi ssional contábil é importante na hora de analisar, calcular e 
deixar tudo em ordem com o fi sco. Confi ra aqui o que é contabilidade tribu-
tária, qual a sua importância para as empresas e entenda porque essa é uma 
excelente opção de especialização para o contador.

O que é contabilidade tributária? A contabilidade tributária, também 
muito conhecida pelo termo contabilidade fi scal, é a parte da contabilidade que 
trabalha na administração dos tributos de uma empresa. Para exercer a função 
de contador fi scal (ou tributário) nas empresas, é preciso ter um amplo conheci-
mento sobre os tributos e seus regulamentos. É importante salientar que a conta-
bilidade tributária não tem apenas o objetivo de manter os impostos organizados 
e em dia, mas também de viabilizar o negócio, afi nal, errar na hora de lidar com 
a tributação e os impostos pode acabar custando muito caro para uma empresa, 
principalmente num período delicado como o atual, de crise na economia.

Como funciona a contabilidade tributária na empresa? A grande 
maioria das empresas tem a obrigatoriedade de pagar impostos e tributos para 
poder funcionar na regularidade e isso exige que a contabilidade da empresa es-
teja organizada e em dia, assim como o seu saldo de contas. O que signifi ca que 
o fi nanceiro da empresa apenas lançar os documentos na contabilidade não é o 
sufi ciente, também é preciso conferir e conciliar os saldos das contas para que se 
possa compor um balanço contábil preciso. Dessa forma, a tributação também 
será mais justa para a empresa, evitando os riscos de ter que pagar um valor mais 
alto de tributos do que realmente era necessário, minando parte dos lucros da 
empresa e diminuindo a viabilidade do negócio. O contabilista tributário preci-
sa estar atento para uma série de contas e cálculos e, depois de fechar o balanço 
corretamente, fazer o gerenciamento dos tributos visando a economia na hora de 
pagar os impostos.

Qual a importância que a contabilidade tributária tem para 
a empresa? Você sabia que um dos grandes responsáveis pelo fechamento de 
novas empresas é justamente a falta de tato com os tributos? Por isso mesmo é 
que é tão importante poder contar com ajuda especializada! Ter um profi ssio-
nal qualifi cado para tratar dessa tarefa tão complexa é de imensa importância 
para uma empresa. Levar a contabilidade tributária a sério evita riscos de erros 
contábeis que possam levar a empresa a gastar mais em impostos, tornando o 
negócio menos viável. É justamente toda essa importância que os tributos têm 
sobre a empresa, que fazem com que a especialização na área de contabilidade 
tributária seja uma ótima opção para o profi ssional da área.

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Como funciona a contabilidade 
tributária nas empresas Nos dias 21 e 22 de Junho de 2016, os 

professores e a equipe pedagógica do Colégio 
Objetivo estiveram reunidos em momentos de 
formação e replanejamento para o 2º semestre.

O Colégio Objetivo, prioriza a formação dos seus 
profi ssionais e esmera-se pela qualifi cação deles e, 
assim, contou com a presença do Professor Mauricio, 
“pos-doc” em Psicologia, que abordou o assunto “alunos 
superdotados”, na perspectiva da neurociências e 
competências inerentes à sua prática pedagógica. 

O Professor José Carlos, diretor do Colégio 
Objetivo, tratou do “perfi l profi ssional” do docente 
Objetivo e competências a serem construídas 
continuamente. O Professor Fábio Washington, 
abrilhantou com a fala “Marketing Pessoal”, indicando 
a importância da fi gura do professor do Colégio 
Objetivo na divulgação de sua missão.

O Professor João Osvaldo Fracasso fi nalizou o 
encontro com as orientações pedagógicas para a 
continuidade do ano letivo, bem como na organização dos 
próximos eventos que irão acontecer neste semestre.

AULÕES GRATUITOS PREPARATÓRIOS 
PARA ENEM E PRIMEIRO EMPREGO

JAGUARIAÍVA - PR

O Colégio Objetivo de Jaguariaíva 
e a FAJAR promovem nos dias 
09 e 13 de agosto, os aulões 
gratuitos, com participação 
especial de professores de 
cursinho, de Ponta Grossa, para 
alunos do Ensino Médio, das 
escolas estaduais e particulares, 
que estiverem inscritos. 

No dia 09/08, terça-feira, na 
FAJAR, aulão do Projeto Primeiro 
Emprego, das 19 às 22 horas.
No dia 13/08, sábado, das 
8 até às 13 horas, aulões 
em preparação ao Enem.  
Informações podem ser obtidas 
nas secretarias do Colégio 
Objetivo e da FAJAR.

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

Professor MauricioProfessor José Carlos

Professor Fábio Washington

FORMANDO PROFESSORES, 
FORMANDO GERAÇÕES!
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A CONFIANÇA E O PROFISSIONALISMO QUE 
VOCÊ ESPERA PARA MANTER A SUA CASA OU EMPRESA

SEMPRE LIMPAS E ORGANIZADAS.

ENTRE EM CONTATO E CONFIRA TODOS OS 
BENEFÍCIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES.

www.mariabrasileira.com.br

CONHEÇA ALGUNS DE
 NOSSOS SERVIÇOS:

JÁ CANSOU 
DE CONTRATAR
SERVIÇOS DE LIMPEZA
QUE SEMPRE DEIXAM
UMA SUJEIRINHA PARA VOCÊ?

CHAME A MARIA BRASILEIRA A MAIOR 
E MELHOR REDE DE LIMPEZA E 

CUIDADOS DO BRASIL!

UNIDADE FRANQUEADA
JAQUARIAÍVA - PR

Rua João Tracz , 162 - Quadra E - Lote 10 - Sala 02
Jd. Matarazzo | 84.200-000 | Jaguariaíva - PR 

43 3535.4050 | 43 3535.1086
jaguariaiva@mariabrasileira.com.br

Hospital Carolina Lupion passa por
readequações e reformas no telhado

 SAÚDE

Reforma do telhado e readequações internas com previsão de mais de R$ 2 milhões

D
IEG

O
 SO

ARES, FPR

Jaguariaíva terá novas usinas de energia
 CARTOLA

JAGUARIAÍVA

O município deve ga-
nhar mais duas PCH’s 
(Pequena Central 

Hidrelétrica) em breve. In-
vestidores ligados à Usina 
Pesqueiro Energia S.A estão 
realizando procedimentos de 
planejamento e licenciamen-
tos para instalação de novas 
usinas no rio Jaguariaíva, na 
divisa com Sengés.

As duas novas usinas hi-
drelétricas serão a PCH Maca-
cos e a PCH Beira Rio, informa 
o coordenador administrativo 
da Pesqueiro Energia, Luiz Al-
fredo Strickert. Ele estima que 
na construção sejam gerados 
até 200 empregos temporários 
e que a implantação esteja con-
cretizada num período de até 
quatro anos. Relata ainda que o 
município foi escolhido para o 
investimento devido ao grande 
potencial em recursos hídricos.

A energia gerada por uma 
PCH pode ser usada pelo 
empreendedor ou ser comer-
cializada no mercado livre de 
energia, para consumo de ou-
tras empresas. Considera-se 
PCH uma central hidrelétri-
ca cuja capacidade instalada 
seja superior a 1 MW e infe-
rior a 30 MW. Além disso, a 
área do reservatório deve ser 
inferior a 3 km². 

O grande potencial hídrico de Jaguariaíva foi 
determinante para a instalação das novas usinas

 Investidores ligados a Pesqueiro S.A. 
desejam construirão mais duas PCH's

FOTOS DIVULGAÇÃO

JAGUARIAÍVA

Com o objetivo de me-
lhorar a estrutura e 
se adaptar às exigên-

cias da 3ª Regional de Saúde, 
o Hospital Carolina Lupion 
passa por uma série de refor-
mas. Além do telhado, que 
recebe sua primeira reforma 
completa, várias alas estão 
sendo readequadas conforme 
recomendação da Vigilância 
Sanitária Hospitalar. O valor 
deverá ultrapassar os R$ 2 
milhões e provém de emen-
da parlamentar e recursos do 
próprio município.

“O novo telhado acabará 
com problemas de infiltra-
ções que já se encontravam 
em situação crítica, com 
maior risco do que aparen-
tava. A reforma possibilitará 
maior segurança e qualidade 
para o paciente que não corre 

riscos com infecções e pato-
logias. Nosso hospital é refe-
rência em Saúde” afirmou o 
Secretário de Saúde Marlus 
Barbos Pereira. 

Ele explica que as reade-
quações internas realizadas 
juntamente com a reforma 
do telhado são para aprovei-
tar a interdição de alas, sem a 
necessidade de causar futuros 
transtornos. “Vamos apro-
veitar para fazer as adapta-
ções exigidas pela Vigilância, 
sem a necessidade de causar 
transtornos em duas oportu-
nidades. Aproveitamos para 
fazer tudo agora” explica o 
Secretário que diz que o cus-
to das adaptações supera o da 
reforma do telhado, cujo in-
vestimento previsto foi de R$ 
900 mil, conquistado junto ao 
Ministério da Saúde.

Hoje, o Carolina Lupion 
possui 93 leitos e atende 

procedimentos de até média 
complexidade. O hospital é 
mantido pelo próprio mu-
nicípio e teve 21.358 atendi-
mentos e procedimentos no 
quadrimestre de Janeiro a 
Abril deste ano. A reforma do 
telhado é realizada em duas 
etapas e já se encontra com 
85% da primeira concluída. 
A previsão é de que as obras 
sejam concluídas até março 
de 2017.

Recentemente, o Hospital 
havia passado por um proces-
so de pastilhamento. Apesar 
das reformas atuais, o aten-
dimento segue normal, ape-
nas ocorrendo o isolamento 
das áreas em obras. Além de 
acabar com as infiltrações, a 
reforma do telhado permitirá 
acabar com os prolemas de 
cupins. Também estão sendo 
reformadas as caixas d'água e 
toda a parte elétrica.



Visite nosso novo site!
www.fotoeartecomunicacao.com
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FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

Alegria imensa de 
nossa equipe de 

participar, do enlace 
matrimonial da 

Letícia e Alexandre, 
neste dia 30.07. 

Felicidades ao casal

Elaine, foi a 
vencedora da 
Promoção do Dia 
dos Namorados, 
realizada pela Foto 
e Arte, Cacau Show, 
Cle Estética, Pizzaria 

Mellos, Villie e Uva 
e Verde, e trouxe 
o amor Everaldo  
para realizar um 
ensaio emocionante. 

Adoramos vocês!

É preciso 
chegar aos 80 
anos como sr. 

Hilander Valentin 
Guimarães e 

confirmar o quão 
jovens somos. 
Parabéns pelo 

seu aniversário

Anna Lara, já chegou arrasando no seu 

ensaio newborn, aqui na Foto e Arte

Fotografamos a gestação do 

Pedro, acompanhamos um 

pouquinho do crescimento 

dele e agora o Smash the cake 

deste menininho lindo que 

comemorou seu primeiro aninho

As priminhas Rebeka e Isabelly  vieram nos visitar e garantiram um ensaio lindo

Ana Ferreira Banach, receba 

nosso carinho pela comemoração 

do seu aniversário

A simpática Marlene, comemora idade nova neste dia 04.08 e nós desejamos que seu alto astral continue contagiando a todos os seus amigos

Maria 
Fernanda, 

menina doce 
e querida, 

parabéns pela 
passagem dos 

seus 15 anos
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Polícia encontra corpo de homem 
desaparecido e prende os autores

 CRIME EM ARAPOTI

ARAPOTI

A Polícia prendeu nesta quar-
ta-feira, 04, os responsáveis 
pelo assassinato de Rogelso 

Aparecido Rodrigues, 41 anos. A 
vítima estava desaparecida desde 
domingo, 31 de julho, quando saiu 
de casa a noite em sua caminhonete 
GM/S10 de cor branca e não apare-
ceu mais. Os policiais, após intenso 
trabalho de investigação, encontra-
ram o corpo na madrugada de quin-
ta-feira, 04, desovado em uma fa-
zenda e prenderam três envolvidos.

O CASO
Segundo os investigadores, a fa-

mília de Rogelso procurou a polícia 
para registrar ocorrência de desapare-
cimento no dia 1º de Agosto. Confor-
me relato dos familiares, Rogelso, que 
era conhecido por “Gato de Botas”, ha-
via saído de casa por volta das 19h. Os 
policiais passaram então, a investigar 
o caso como desaparecimento, com 
possibilidade de latrocínio (roubo 
seguido de morte), pois descobriram 
que um provável suspeito tinha tenta-
do negociar a caminhonete da vítima 
em diversos lugares.

Com as informações obtidas, os 
investigadores começaram observar 
os passos do suspeito. “Outras in-
formações indicavam também que 
o último lugar onde a vítima tinha 
estado, antes de desaparecer, era jus-
tamente nas proximidades da casa de 
outro suspeito, o que apontava para a 
participação de mais pessoas” escla-
receu o investigador Angelo Simões.

CRIME PASSIONAL
As buscas levaram até testemu-

nhas anônimas que confirmaram 

Um dos autores tentou vender a caminhonete da vítima o que levou a Polícia a encontrar os suspeitos

Corpo foi encontrado desovado em uma área rural próximo a Jaguariaíva

Secretário da SP visita exposição
 162 ANOS DA POLÍCIA MILITAR

que Rogelso havia sido morto por 
um rapaz de 20 anos e outro de 19 
na noite de domingo. Segundo foi 
apurado pelos policiais, no domin-
go, 31, pela manhã, Rogelso foi até 
a casa do suspeito de 20 anos, su-
postamente para tratar de questões 

relacionadas a trabalho.
Depois de passar um tempo na 

casa deste, pediu para que o rapaz 
fosse até uma padaria comprar re-
frigerante. No momento em que o 
proprietário da residência saiu, Ro-
gelso teria ficado na casa, tentando 

e teve o corpo levado e abandonado 
numa plantação em uma área rural 
próximo à cidade de Jaguariaíva. 

SOLUÇÃO
A caminhonete S10 acabou fi-

cando com o rapaz que auxiliou o 
marido a executar a vítima. Este ten-
tou vendê-la e como não conseguiu, 
deixou o veículo escondido em uma 
floresta de eucaliptos entre a cidade 
de Arapoti e São José da Boa Vista. 
Com base nos trabalhos de investi-
gação, foram expedidos Mandados 
de Prisão contra os suspeitos, os 
quais foram presos no início da noi-
te de quarta-feira. 

Segundo a Civil, os rapazes con-
fessaram o crime e um deles deu a 
versão de que sua esposa estava sen-
do coagida pela vítima a manter rela-
ções sexuais. Já o segundo envolvido, 
conforme apurado, teria participado 
para auxiliar o amigo, mas também 
tinha interesse em ficar com a cami-
nhonete da vítima, com o objetivo de 
vendê-la e levantar dinheiro.

Durante a madrugada, os poli-
ciais localizaram o corpo da vítima, 
o qual estava parcialmente queima-
do. Localizaram também o veículo 
escondido no mato próximo à estra-
da rural que dá acesso a São José da 
Boa Vista. O Instituto Médico Legal 
(IML) de Ponta Grossa e a perícia 
técnica estiveram no local do crime e 
no local onde o corpo foi encontrado. 

O Delegado Dr. Durval Athayde 
ressaltou a dedicação de sua equipe 
para solução do caso. “Foram várias 
horas de trabalho ininterruptas e 
muito empenho dos policiais para 
encontrar os envolvidos, o corpo e o 
veículo”. Os três encontram-se pre-
sos à disposição da Justiça.

seduzir a esposa do rapaz que havia 
acabado de acordar. Quando o jo-
vem voltou para casa, Rogelso saiu 
logo na sequência. 

PREMEDITAÇÃO
A mulher, então, reclamou para 

seu esposo da atitude de Rogelso. O 
rapaz teria ficado revoltado e, com 
isso, articulado a morte do homem. 
No início da noite de domingo, pro-
curou por um amigo e planejaram 
uma armadilha para a vítima. O ma-
rido pediu para a esposa ligar para 
Rogelso, o qual, minutos depois, 
apareceu na casa dele e tentou nova-
mente beijá-la.

 Os autores, que estavam escondi-
dos na casa, foram para cima da víti-
ma. Um deles, em posse de uma barra 
de ferro e outro de um machado. Ro-
gelso tentou se defender, mas acabou 
sendo golpeado várias vezes com 
golpes de ferro e machado. Depois de 
abatido, ele foi enrolado em uma lona 

Secretário Wagner Mesquita  visita a exposição em Curitiba

SO
LD

AD
O

 G
U

ILH
ERM

E BATALH
A, PM

PR-BO
PE

D
IVU

G
AÇ

ÃO
/PO

LÍC
IA C

IVIL D
E ARAPO

TI

D
IVU

LG
AÇ

ÃO
/ PO

LÍC
IA M

ILITAR

CURITIBA

O secretário estadual da Se-
gurança Pública e Adminis-
tração Penitenciária, Wag-

ner Mesquita de Oliveira, visitou 
quinta-feira (04) a exposição de via-
turas, equipamentos de seis subuni-
dades do Batalhão de Operações Es-
peciais (Bope) no Shopping Estação, 
no bairro Rebouças, em Curitiba. A 
exposição está no local desde terça-
-feira (02) e a iniciativa é marcar os 
162 anos da Polícia Militar. 

“Essa iniciativa aproxima a PM 
da população, mostra humanização 
e cidadania, além de demonstrar as 
características do trabalho policial, 
especialmente do Batalhão de Ope-
rações Especiais (Bope) para enten-
der melhor o momento em que o 
policial tiver que usar essas técnicas e 
equipamentos em defesa da ordem e 
segurança públicas”, disse Mesquita.

Centenas de pessoas já passa-
ram pelos estandes das seis subuni-
dades do batalhão - Companhia de 
Choque, Companhia de Operações 

com Cães (COC), Companhia de 
Rondas Ostensivas de Natureza Es-
pecial (Rone), Esquadrão Antibom-
bas (EAB), Comandos e Operações 
Especiais (COE) e Equipe de Nego-
ciação - e conheceram o trabalho 
dos militares e suas missões.

O secretário Mesquita conferiu 
a exposição e a primeira edição do 
Almanaque do Bope (gibi), que foi 
lançado no evento e visa orientar o 

público infantil a se proteger de ações 
criminosas e conhecer melhor a Po-
lícia Militar. “O gibi tem uma lingua-
gem jovem e infantil para atrair as 
crianças sobre as atividades de segu-
rança pública desempenhadas pela 
PM. Como órgão do Estado, a Polícia 
oferece atrativos para a juventude a 
fim de que amanhã ou depois tenha 
interesse pela atividade policial e faça 
parte desse quadro especial”, disse.

Dupla é presa, armas são 
apreendidas pela Polícia 

WENCESLAU BRAZ

Após um roubo, policiais mi-
litares do 2º Batalhão de Po-
lícia Militar (2º BPM), per-

tencente ao 2º Comando Regional da 
PM (2º CRPM), efetuaram a prisão 
de dois homens e apreenderam uma 
arma de fogo e uma faca, usadas no 
crime. A ação aconteceu na tarde de 
quarta-feira, 03 e resultou também 
na recuperação de um veículo.

De acordo com informações do 
2º BPM, três homens armados teriam 
roubado um caminhoneiro e o obri-
gado a dirigir o veículo em direção 

à Curitiba. Em seguida os suspeitos 
abandonaram o caminhão e rouba-
ram um GM/Corsa que passava pelo 
local, fugindo por uma estrada rural.

Os policiais iniciaram buscas na 
região e conseguiram localizar o veí-
culo, sendo iniciado um acompanha-
mento tático. Após confronto, dois 
suspeitos (35 e 25 anos) se entrega-
ram e foram levados à Delegacia de 
Polícia Civil para as medidas cabíveis. 
O terceiro homem fugiu entrando no 
matagal. Na ação o veículo foi recu-
perado e a arma de fogo e uma faca 
usadas pelos suspeitos, além de mu-
nições, foram apreendidos.

Policiais entraram em confronto armado com os criminosos
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Na estreia na Rio 2016, Brasil
e África do Sul ficam no 0 a 0

 OLÍMPIADAS

 NO MARACANÃ

BRASÍLIA

Brasil e África do Sul ficaram no 
empate sem gols nesta quinta-
-feira, 04. A partida marcou a 

estreia da seleção brasileira de fute-
bol masculino nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. O foi disputado no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília. O Bra-
sil, pela primeira fase, ainda enfrenta 
o Iraque e a Dinamarca. 

Com o coração na mão, a torci-
da viu algumas possibilidades de gol. 
Aos 24 minutos do segundo tempo, 
os brasileiros quase comemoram 
quando Luan entrou na área e cru-
zou, a bola passou por Gabigol e 
chegou a Gabriel Jesus que, sem go-
leiro, acertou a trave. Pouco depois, 
aos 27 minutos, Neymar quase mar-
cou, mas a bola passou por cima do 
gol, balançando a rede.

Aos 14 minutos do segundo 
tempo, Mvala, meio-campo da Áfri-
ca do Sul foi expulso, por ter levado 
dois cartões amarelos, sob aplausos 
dos brasileiros. O primeiro foi por 
falta em Neymar e o segundo, em 
Zeca. Com um jogador a mais, o 
Brasil dominou a partida, mas não 

marcou o tão esperado gol.
Mais cedo, às 13h, o estádio foi 

palco da partida de futebol masculi-
no entre Iraque e a Dinamarca, que 
também terminou em 0 a 0. Ao todo, 
Brasília receberá dez partidas de fute-
bol, inclusive duas quartas-de-final.

As próximas partidas do futebol 
masculino são neste domingo, 07, 

às 22h, contra o Iraque, no Mané 
Garrincha, e, no dia 10, contra a Di-
namarca, na Arena Fonte Nova, em 
Salvador, às 22h. Nessa quarta-feira 
(5), pelo futebol feminino, o Brasil 
foi superior à China e venceu por 3 a 
0 a partida no Engenhão.

FUTEBOL MASCULINO

Novamente em casa, a seleção 
masculina lutará por seu primeiro 
ouro olímpico após treze tentati-
vas. Para enfrentar o desafio na Rio 
2016, o técnico Rogério Micale con-
vocou três atletas mais experientes, 
acima de 23 anos (idade limite para 
o restante da equipe). Um deles foi 
Neymar. Com 24 anos, o craque do 

Barcelona e o principal ídolo da se-
leção principal, terá o papel de co-
mandar o ataque brasileiro. 

Ele conta com a companhia de Re-
nato Augusto, 28 anos, meia do Beijing 
Guoan da China, e do goleiro Wever-
ton, também com 28, do Atlético Para-
naense, que substitui Fernando Prass, 
contundido nos últimos dias.

Devendo: Neymar foi um dos piores em campoGabriel Jesus perdeu gol sem goleiro para tristeza da torcida
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Espetáculo da Abertura da 
Maior Olimpíada da História

RIO DE JANEIRO

A Abertura dos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016 acontece hoje, 
a partir das 20 horas no Ma-

racanã e será visto, pela TV por mais 
de 3 bilhões de pessoas. Ao vivo, 
cerca de 50 mil pessoas, no estádio 
do Maracanã terão o privilégio de 
viver momentos inesquecíveis.

A abertura desta edição deve 
seguir a tradição de anteriores, con-
tando a história do país-sede e de 
seu povo. A coreógrafa Deborah 
Colker, uma das mais renomadas 
da dança nacional, é quem assina a 
coreografia do espetáculo.

A cerimônia será dirigida por 
Fernando Meirelles, Andrucha Wa-
ddington, Daniela Thomas e Rosa 
Magalhães, com produção execu-
tiva de Abel Gomes. A promessa é 
de que o roteiro seja uma “síntese da 
cultura popular brasileira”. Com os 
nomes envolvidos, a cerimônia de 
abertura no Rio de Janeiro pode ser 
mais uma a entrar no rol dos gran-
des momentos olímpicos.

Dentre o que se sabe, o Hino 
Nacional será cantado por Paulinho 
da Viola. Haverá a participação de 
dezenas de artistas, como Gilber-
to Gil, Anitta, Caetano, Fernanda 
Montenegro, Judi Dench, Elza So-
ares, MC Soffia, Jorge Bem, Mar-
celo D2, Zeca Pagodinho, Gisele 
Bünchen, modelo transexual Lea 
T., além dos cineastas Fernando 

Meirelles, Andrucha Waddington 
e Daniela Thomas, que garantem 
um dos mais lindos espetáculos 
de abertura da história dos Jogos 
Olímpicos.

Participam ainda cerca de 5.000 
voluntários e centenas de dança-
rinos que, por 3 horas, contarão a 
História do Brasil, desde a forma-
ção da terras, chegada dos portu-
gueses, colonização, urbanização, 
chegando aos dias de hoje. As men-

sagens serão de paz, de alerta para 
a mudança climática e um apelo às 
pessoas para lutar pelo meio am-
biente, tolerância, prevenção con-
tra as ameaças à humanidade. Pelé 
deverá assumir a tarefa de acender 
a pira olímpica e Gustavo Kuerten 
deverá entrar no estádio com a to-
cha olímpica e a entregará a Pelé. A 
solenidade inicia com o desfile das 
delegações e doze escolas de samba 
encerrarão a festa com Carnaval.

COI anuncia a participação na 
Olimpíada  da delegação russa

RIO DE JANEIRO

Por Agência Brasil

O Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) divulgou na 
noite de ontem (4) o núme-

ro de atletas russos com presença 
confirmada nos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro. De uma lista inicial de 
389 atletas, 271 foram confirmados 
na Rio 2016. O Comitê Executivo 
da entidade havia delegado a análi-
se da questão ao Painel de Revisão, 
formado para examinar a admissão 
de atletas russos nas competições. 
Com isso, a Rússia terá cerca de 70% 
do grupo inicialmente previsto para 
competir no Brasil.

O painel foi formado por U ur 
Erdener (presidente da Comissão 
Médica e Científica), Claudia Bokel 
(presidente da Comissão dos Atle-
tas) e Juan Antonio Samaranch, 
ex-presidente do COI. O papel de-
les foi rever o processo que levou o 
COI a decidir, no dia 24 de julho, 
que os atletas russos poderiam 
competir no Rio desde que cum-
prissem determinados critérios que 
provassem seu compromisso com 
o jogo limpo.

“O Painel de Revisão baseou 
seu trabalho nas decisões das fede-
rações internacionais em relação à 
entrada de cada atleta individual-
mente em seu respectivo esporte, 
o que levou em conta apenas testes 
internacionais confiáveis e as es-
pecificidades do esporte do atleta 
e suas regras, a fim de garantir a 
igualdade de condições”, disse a en-
tidade em nota.

Em entrevista ontem (4), o pre-
sidente do COI, Thomas Bach, co-
mentou a situação da Rússia. Ele 
afirmou ter ouvido vários argumen-
tos, favoráveis e contrários a permitir 
a participação do país nos jogos, e 
que tomou a decisão que considerou 
mais justa possível.

“Eu posso olhar nos olhos dos 
atletas porque tenho minha cons-
ciência tranquila. Nós ponderamos 
os argumentos cuidadosamente. Te-
mos o apoio de muitos atletas e das 
associações de atletas continentais”. 
Bach disse que o sistema antidoping 
deverá mudar, ficar mais rigoroso, e 
mandou um recado aos esportistas.

““Acreditamos que podemos 
mandar uma mensagem clara aos 
atletas limpos da Rússia. Você pode 
praticar um esporte limpo e seguir 
seu sonho como um atleta limpo. Os 
atletas não podem cair na armadilha 
de outras pessoas que dizem que você 
tem que usar doping. Se você for lim-
po, poderá participar dos Jogos Olím-
picos como um atleta respeitado”.

Os critérios do COI para admi-
tir um atleta russo eram direcio-
nados às federações internacionais 
de cada modalidade, que deveriam 
tomar a decisão. Esses critérios de-
veriam ser rigorosos na aprovação 
da participação de algum desses 
atletas. Os critérios passavam pela 
análise do histórico de amostras 
coletadas do atleta e pela ausência 
de seu nome no relatório encomen-
dado pela Agência Internacional 
Antidoping (Wada). Além disso, 
nenhum atleta russo poderia ter 
sido punido por doping, mesmo 
que já tivesse cumprido punição.

OS NÚMEROS DAS OLIMPÍADAS DO BRASIL

Comitês Olímpicos Nacionais

atletas inscritos 
(6.200 homens e 5.200 mulheres)

eventos valendo medalha (136 
femininos, 161 masculinos, 9 mistos)

205

11.400

306

modalidades disputadas

atletas brasileiros
(256 homens e 209 mulheres)

medalhas fabricadas
(812 ouro; 812 prata; 864 bronze)

42

465

2.488 
Fonte: Folha de São Paulo.



FOLHA PARANAENSE5 DE AGOSTO DE 2016 13GERAL

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

Não deixe o frio te sabotar! 
7 dicas para cuidar da sua beleza neste período de temperaturas mais baixas

Nos dias mais frios nosso corpo fi ca prejudicado e a nossa beleza também! 
Com algumas dicas básicas podemos reverter essa situação.

Proteja os lábios!
Os lábios são constituídos por uma 
pele muito fi na que perde umidade 
facilmente e isso causa o envelhecimento. 
A camada de batom ou protetor labial 
evita que essa umidade seja perdida.

Evite banhos muito quentes e 
enxugue-se muito bem.
A temperatura alta da água prejudica 
nossa pele e cabelos. Além disso, 
quando não nos enxugamos direito 
a incidência de micose aumenta, 
principalmente nos pés.

Use cremes hidratantes.
Eles ajudam a segurar 
a umidade da 
pele.  Abuse do 
creme para as 
mãos e espalhe 
bem sobre as 
unhas, assim 
você garante a 
hidratação das 
cutículas. 

Pratique exercícios f ísicos.

Umedeça os ambientes.
Em dias muito secos umedeça uma 
toalha e coloque na cabeceira da 
cama ou tenha uma vasilha com 
água por perto. Umidifi cadores de 
ar também são uma opção.

Evite usar 
sapatos fechados 
o tempo todo.
Mesmo que esteja 
frio, seus pés precisam 
“respirar”. Em casa 
tente fi car um 
tempinho sem sapatos 
e sem meias. 

Hidrate-se!
No inverno o normal é 
beber menos água, mas 

isso não é legal para nossa 
saúde. Mantenha-se 

hidratado. Abuse dos chás 
em dias mais frios. 

Xô preguiça! No 
inverno é quando 
consumimos mais 
calorias para 
manter o corpo 
aquecido, por isso 
as atividades f ísicas 
são indispensáveis. 
Agasalhe-se, mas
opte por roupas
de tecidos leves. 

FOTOS SHUTTERSTOCK

Craque do Futsal, Danilo foi 
destaque como treinador 
nos Jogos da Juventude

ARAPOTI

Coordenando a escolinha do 
Paraná Clube, o ex-jogador, 
campeão mundial de futsal 

pela seleção brasileira e pela Inpa-
cel, Danilo Lacerda, foi considerado 
a sensação nos Jogos da Juventude 
disputados neste mês de julho, na ci-
dade de Castro. O craque foi o treina-
dor da equipe sub-17 de Arapoti que 
chegou até a decisão da competição.

Com 44 anos, o craque fala de 
quando era fi xo da Seleção e atuou 
ao lado de grandes estrelas como 
Manoel Tobias, Ortiz, Fininho, Van-
der, Índio, Serginho, entre tantos 
outros craques das quadras brasilei-
ras. “Eu defendi a seleção durante 11 
anos e durante 9 perdemos apenas 
uma partida”, relembra.

O agora treinador revela que sua 
paixão sempre foi o futebol de cam-
po e por este motivo, montou a es-

colinha na cidade de Arapoti. “Ape-
sar de jogar futsal, eu sempre gostei 
do futebol de campo, mas as coisas 
foram dando certo nas quadras e eu 
continuei”, conta.

Em uma nova função dentro do 
futebol e participando dos JOJUPs 
como treinador, Lacerda fala das 
vezes em que participou dos Jogos 
Escolares e dos Jogos da Juventude. 
“Eu sempre participei de eventos 
como os Jogos da Juventude e sem-
pre falo para os meninos que essa 
é uma grande oportunidade como 
atleta e como pessoa, pois podemos 
conhecer gente nova e aumentar 
nossa rede de amizades”.

Em sua escolinha, no Estádio 
Municipal Bianor Nunes, Danilo 
treina garotos de 07 a 17 anos. As 
aulas acontecem todas as segundas 
e quartas. “Nosso principal objetivo 
é acima de tudo formar cidadãos” 
revela o craque.
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Danilo trabalha com garotos de 07 à 
17 anos na Escolinha do Paraná Clube

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

VS MERCANTIL Consultoria&Investimentos (42)3237-2046 /(42) 9937-9987

Dois passos para ser rico
D iversos signifi cados podem surgir para a palavra rico. Porém, quando se 

trata de dinheiro muitas difi culdades impedem as pessoas de se enqua-
drarem em qualquer um desses conceitos, embora a maior parte delas 

passe boa parte da vida tentando. Mas por que é tão dif ícil ser rico? Não é muito 
dif ícil explicar. Bom, para isso vou passar hoje duas impressões para o que é ser 
rico: ser rico, primeiramente, é conseguir poupar dinheiro com regularidade, ou 
seja, gastar sempre menos do que se ganha por menor que seja essa margem - 5% 
ou 10% - e independentemente de qual seja a renda ou o nível de receitas. Talvez 
a maioria das pessoas, empresas e instituições governamentais já tropecem nesse 
primeiro obstáculo. 

Isso, certamente, é uma questão cultural, mas também de carência de edu-
cação fi nanceira. Somos acostumados desde muito pequenos a ter um padrão de 
vida no limite do que nossa renda permite quando deveríamos, pelo contrário, 
levarmos a vida sempre um degrauzinho abaixo. 

Algumas pessoas conseguem aplicar esse método porque as gerações anterio-
res conseguiram passar para os fi lhos. Outras, como eu, aprendem com a vida. 
Warren Buff et, atualmente o 3º homem mais rico do mundo com uma fortuna 
avaliada em 60,8 bilhões de dólares, declarou diversas vezes que deixará de he-
rança para os fi lhos nada mais de que uma pessoa de classe média precisa para 
viver e o restante será doado para instituições de caridade. 

Em segundo lugar, ser rico signifi ca saber consumir com qualidade. Isto não 
signifi ca dizer cortar gastos a qualquer custo pura e simplesmente. Não resolve 
nada se suas reservas forem formadas através do corte de todo seu lazer, por 
exemplo. Dessa forma não haverá motivação sufi ciente e seu objetivo de formar 
poupança irá por água abaixo rapidamente. Ataque despesas que são desneces-
sárias ou que ofereçam alguma possibilidade de redução, mas não seja drástico 
demais. Consumir com qualidade signifi ca também, não contrair dívidas impa-
gáveis, dívidas que te transformem em um escravo de parcelas intermináveis e 
dívidas que representem um percentual muito elevado dentro do seu orçamento, 
principalmente se essas dívidas tiverem o objetivo de adquirir um bem que gerará 
mais despesas. 

Enfi m, somente com essas duas formas de administrar seu dinheiro já é pos-
sível ser rico – independente do nível de renda, repito – e administrar as fi nanças 
e o orçamento com maior fl exibilidade.

Não há maior sensação de riqueza do que vivenciar a liberdade fi nanceira!

Jiu-jitsu ganha projeção 
 PRÁTICA EM JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

Um grupo de jaguariaivenses 
têm se reunido todas as noi-
tes de terças e quintas para 

a prática do Jiu-jitsu, um dos esti-
los de luta mais utilizadas nas lutas 
de MMA (Mixed Martial Arts). A 
equipe conhecida como Dobermans 
Behring treina no Grêmio Pisa e con-

grega uma turma bem eclética da so-
ciedade local. O instrutor da equipe é 
o professor Fernando Henrique, faixa 
preta em Jiu-jitsu e que já conquistou 
vários torneios, entre eles, o campeo-
nato brasileiro, pan-americano, pau-
lista, paranaense, São Paulo Open e 
outros. Ele também tem 1 vitória no 
card profi ssional de MMA.

“Nós temos uma galerinha bem 

diversifi cada. Temos empresários, 
comerciantes, estudantes. Enfi m, 
gente de toda a sociedade de Ja-
guariaíva. Percebemos o empenho 
dessa moçada e fi camos felizes em 
observar o crescimento do esporte 
na cidade” falou o instrutor. Quem 
deseja integrar a equipe é só acom-
panhar as aulas que acontecem nas 
noites de terça e quinta.

Em busca de transparência, governo 
muda procedimentos sobre o FGTS

O Ministério da Fazenda anun-
ciou nesta sexta-feira, 05, 
alteração nos procedimen-

tos para recolhimento dos recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) visando conferir 
maior transparência e previsibilidade 
aos  repasses. As receitas oriundas 
da multa de 10% por despedida sem 
justa causa do empregado e da contri-
buição mensal devida de 0,5% sobre 
a remuneração deixarão de transitar 
na Conta Única do Tesouro Nacional, 
destaca o Ministério da Fazenda.

Assim, a portaria restabelece 
procedimentos anteriores à porta-

ria do Tesouro Nacional nº 278, de 
2012, que determinava que esses re-
cursos, por serem receitas da União, 
deveriam transitar pela Conta Única 
do Tesouro Nacional para registro 
contábil. A disponibilização dessa 
receita, por sua vez, estava sujeita à 
programação fi nanceira feita pelo 
Ministério do Trabalho.

Pelas novas regras, as receitas re-
lativas à Lei Complementar 110/2001, 
que trata de contribuições sociais, que 
forem transferidas pela rede bancária 
à Caixa Econômica Federal, agente 
operador do FGTS, deverão per-
manecer na Caixa, que passará a ser 

responsável pelo registro contábil de 
receita e despesa no Sistema Integra-
do de Administração Financeira do 
Governo Federal (Siafi).

O Ministério da Fazenda infor-
mou, ainda, que a alteração se deu 
em razão do entendimento de que 
as contribuições instituídas pela lei 
complementar 110/2001, de natu-
reza tributária, constituem receitas 
integralmente destinadas ao FGTS 
e, ainda que integrem o orçamento 
da União e devam ser registradas e 
executadas no Siafi , não há neces-
sidade de seu trânsito fi nanceiro na 
Conta Única do Tesouro Nacional.
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EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EL LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, 
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA ESTADO DO PARANÁ, na forma da 
Lei, etc..., F A Z  S A B E R, a quem o conhecimento desde couber e a quem interessar, possa de que 
por este juízo, se processam os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 0001323- 88.2015.8.16.0100 
em que é requerente CALIR XAVIER DE ALMEIDA e para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz de Direito, que expedisse o presente edi-
tal para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: AMBRÓSIO 
JORGE e MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessa-
dos, 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 imóvel situado na área urbana neste mu-
nicípio de Jaguariaíva, desde o fim do ano de 2004, na Rua Olga Kojo Toreck, nº 41, Bairro Lagoão, 
tendo como área total de 704,54 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 con-
testação 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 conheci-
mento 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, vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze. a) Fábio Luis Decoussau 
Machado. Juiz de Direito.

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

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS COM 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, JUIZ DE 
DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA, ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc... F A 
Z    S A B E R, a quem o conhecimento desde couber e a quem interessar, possa de que por este juízo, se 
processam os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 0001168-51.2016.8.16.0100 em que figura como 
autores VITAL CORREA DA SILVA, FLORIPA JOSÉ DA SILVA e VANUSA APARECIDA DA SIL-
VA 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 BÁRBARA PAOLA DE 
MATTOS NANNI RINALDI, HOMERO NANNI RINALDI NETO e RUTH AVANY DE MAT-
TOS NANNI RINALDI, bem como dos confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: LAURO 
JAROS e seu cônjuge, 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 que-
rendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo constante de: “Um 
lote de terreno com área total de 349,37 m2, desmembrado de uma área maior da Chácara Pontilhão, 
desta Cidade, conforme atesta fotocópia da Escritura Pública de fls. 108, do Livro 164, do Tabelionato 
de Notas e Protesto de Títulos desta Comarca”; ficando desde logo os interessados incertos, desconhe-
cidos 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.246 do NCPC 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 
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.

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

 “Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS COM 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FABIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, JUIZ DE 
DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc...F A 
Z    S A B E R, a quem o conhecimento desde couber e a quem interessar, possa de que por este juízo, se 
processam os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 0003138-23.2015.8.16.0100 em que é requerente 
SUELI DE FÁTIMA CONTI e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O 
dos confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: PRIMAVERA IMÓVEIS, MARIA JOSÉ DE 
PAULA, VANDERLI APOILINÁRIO DE MIRANDA, SIDINEI DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE 
JAGUARIAÍVA, 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 apresen-
tem resposta querendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo 
constante de: “Um lote de terras urbanas sob o nº 13, da quadra 09, do Loteamento denominado Pri-
mavera III, objeto da matrícula nº 4079 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com a área 
de 360,00 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 pu-
blicação 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 dezoito dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e quinze. a) Fabio 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 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 ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, 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 XA-
VIER 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 Jaguaria-
íva 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 Ja-
guariaíva 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA

CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
ROSANE APARECIDA DE BARROS - TITULAR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa: MADEIREIRA CHRISTIANETTI LTDA ME, CNPJ: 10.938.643/0001-34, torna 
público que irá requerer junto ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná), a Licença de Insta-
lação para a atividade de Indústria de Beneficiamento de Madeira (Serraria), a ser implan-
tada a Rua Noredim Carneiro, nº 244,  Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa: MADEIREIRA CHRISTIANETTI LTDA ME, CNPJ: 10.938.643/0001-34, torna público que 
recebeu do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), Licença Prévia nº. 113314, válida até 01/07/2017 para 
a atividade de Indústria de Beneficiamento de Madeira (Serraria), localizada a Rua Noredim Carneiro, nº 
244, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, Paraná.

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.

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

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

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.

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

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

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.

AUTOESCOLA em Jaguaria-
íva = aprenda a dirigir ou renove 
a sua carteira de habilitação na 
AUTOESCOLA LUDWIG, Jardim 
Matarazzo. O melhor preço, melhor 
atendimento e excelentes instruto-
res. 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 espor-
tivas. Rua Júlia Lopes, 49, Nova 
Rússia – Ponta Grossa – PR. Fone 42 
3222-1212.

MARIA BRASILEIRA - Você pre-
cisa de diarista, motorista, cozinheira, 
jardineiro, cuidador, babá, profissio-
nais de confiança? Agora em Jagua-
riaíva tem a MARIA BRASILEIRA. 
Ligue para (43) 3535-4050.

VEÍCULOS

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, 

VENDE PALIO 4 portas, 8 válvu-
las, 1996, 1.5, econômico e muito 
conservado. 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, motorn 
novom 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!

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. 

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

Tecpar garante qualidadede produtos
 MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

CURITIBA

Quando alguém vai co-
letar sangue para exa-
mes ou fazer um pro-

cedimento no dentista, nem 
imagina que todos aqueles 
equipamentos tiveram que 
ser desenvolvidos, avaliados 
e certificados para chegar 
até as clínicas. O Instituto de 
Tecnologia do Paraná (Te-
cpar) é uma das instituições 
que desenvolve e faz ensaios.

O Centro de Tecnologia 
de Materiais é a unidade do 
Tecpar que presta esses servi-
ços. Para chegar ao mercado, 
os produtos odontológicos e 
hospitalares precisam aten-
der legislações específicas de 
cada material, explica o ge-
rente do centro, Marco An-
tonio Netzel. “Nossos labo-
ratórios fazem então ensaios 
para conferir se os produtos 
que são comercializados 
pelas empresas atendem os 
requisitos normativos e, se 
não atendem, quais soluções 
tecnológicas são necessárias 
para que o produto esteja em 
conformidade”, afirma.

Após a avaliações técni-
cas, feitas por especialistas na 
área, relatórios são enviados 
aos empresários, atestando a 
qualidade ou propondo me-
lhorias de processo e produto 
para o atendimento das nor-
mas, especificações e legisla-
ções, salienta Netzel. “Dessa 
forma, os produtos chegam 
aos hospitais e clínicas odon-
tológicas com qualidade 
adequada para cada apli-
cação e para utilização dos 
pacientes”, ressalta o gerente 
do centro. Entre os materiais 
da área médico-odonto-hos-
pitalar que são avaliados pelo 
Tecpar estão, por exemplo, 
seringas, agulhas, cateteres, 
escalpes e equipos de infusão 
e transfusão.

O diretor de Desenvolvi-
mento Tecnológico do Tecpar, 
Reginaldo Joaquim de Souza, 
lembra que o instituto tem 
uma moderna infraestrutura 
de laboratórios e especialistas 
em diversos ramos que aten-
dem os empresários para ga-
rantir a qualidade dos produ-
tos ou ainda para inovar.

"Utilizamos ferramentas 

tecnológicas e ensaios la-
boratoriais para oferecer as 
melhores soluções aos em-
presários. Nossa equipe tem 
competência multifuncional 
para avaliar se as tecnologias 
utilizadas pelas empresas 
atendem os requisitos e nor-
mativas e dessa forma atesta-
mos sua qualidade", ressalta.

SOLUÇÕES 
Quatro grandes áreas são 

foco dos negócios dos cen-
tros tecnológicos do Tecpar: 
Saúde e Meio Ambiente, 
Tecnologia em Materiais, 
Medições e Validação e In-
formações Tecnológicas. 

O Centro de Tecnologia 
de Materiais, por sua vez, 
tem foco no atendimento de 
empresas nos segmentos de 
cadeia produtiva de materiais 
metálicos, poliméricos, mé-
dico-odonto-hospitalares, de 
sinalização viária, energias e 
madeiras e móveis. Interessa-
dos em conhecer as soluções 
tecnológicas desenvolvidas 
pelo Tecpar podem acessar o 
site portal.tecpar.br/soluco-
es-tecnologica

Tecpar garante 
qualidade de 

seringas a 
escovas de dente
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Governo cria grupo 
para elaborar projeto de 
plano de saúde popular

BRASÍLIA
Por Andreia Verdélio,

Repórter da Agência Brasil

O Ministério da Saú-
de criou hoje (5) 
grupo de trabalho 

para discutir e elaborar o 
projeto de plano de saúde 
acessível. A portaria foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União e entra em vigor hoje, 
data em que se comemora 
o Dia Nacional da Saúde. A 
criação de uma espécie de 
plano de saúde mais popu-
lar, com custos menores, é 
defendida pelo ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, em 
uma tentativa de aliviar os 
gastos do governo com o 
financiamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A proposta de Barros 
consiste em oferecer pla-
nos de saúde com menos 
serviços do que o que foi 
definido pela Agência 
Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) como 
cobertura mínima obriga-
tória. A adesão a esse tipo 
de plano seria voluntária. 
Atualmente, a ANS, órgão 
responsável por regular o 
setor de planos de saúde, 
tem um rol de procedi-
mentos obrigatórios que 
todas as empresas devem 
oferecer aos clientes.

O Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) já se mani-
festou contra a proposta do 
ministro. Para os conselhei-
ros, a criação de um plano de 
saúde "popular" não resolve-
ria os problemas do sistema 
de saúde do país e enfraque-
ceria a rede pública. 
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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” !

• 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” !

2colunas
10 x13 cm

a

A FATI – Faculdade Arapoti está 
com inscrições abertas para turmas 
especiais do Curso de Ciências 
Contábeis, segunda habilitação, 
para egressos do curso de 
Administração e outros cursos.
Início das aulas da turma, no dia 15 
de agosto. Não é necessário fazer 
vestibular. 
O egresso do Curso de 
Administração e afins, da FATI 
e de outras instituições, 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

Atualmente as fl orestas plan-
tadas para fi ns industriais são 
fontes de centenas de produtos 
e subprodutos e geram diversos 
serviços culturais, recreativos, 
turísticos e outros relacionados 
à pesquisa e à regulação do fl uxo 
hídrico e de nutrientes, além de 
gerar benefícios climáticos com 
o sequestro de carbono. Por essa 
importante contribuição, o setor 
tem sido destaque na busca por 
soluções que atendam a um dos 
maiores desafi os do século XXI: 
a crescente demanda por madei-
ra, energia e fi bras, sem se esque-
cer da manutenção dos recursos 
fl orestais e a inclusão social.

O setor brasileiro de fl ores-
tas tornou-se, nos últimos anos, 
um dos mais relevantes no cená-
rio global. Com uma área de 7,8 
milhões de hectares de árvores 
plantadas, é responsável por 91% 
de toda a madeira produzida 
para fi ns industriais no País e um 
dos que apresenta maior poten-
cial de contribuição para a cons-
trução de uma economia verde. 
(Fonte: Ibá, 2016)

Sendo assim o Curso de En-
genharia Florestal da ULT FA-
JAR visa ao manejo sustentável 
e contínuo de fl orestas, promo-
vendo a preservação do meio 
ambiente. Onde se estuda e ava-
lia o melhor aproveitamento das 
áreas fl orestais sempre se levan-
do em consideração o equilíbrio 
econômico e socioambiental. 

O profi ssional da Engenharia 
Florestal planeja o uso e o ma-
nejo do solo, realiza a seleção de 
sementes e mudas para o plantio, 
executa a implantação e o mane-
jo da fl oresta, efetua o levanta-
mento de áreas e de recursos fl o-
restais, opera na recuperação de 
áreas degradadas, analisa impac-
tos ambientais, atua no melho-
ramento genético das espécies 
fl orestais, desenvolve e aplica 
tecnologias de benefi ciamento e 
transformação de produtos ma-
deireiros e não madeireiros, age 
na exploração sustentável de 
fl orestas nativas, atua na gestão 
de áreas verdes urbanas e em 
diversas áreas de gestão de meio 
ambiente, entre outros. 

O curso de Engenharia Flo-
restal da FAJAR prepara o pro-
fi ssional para atuar em empresas 
privadas, órgãos e empresas pú-
blicas e como profi ssional liberal, 
formado com base nas inovações 
tecnológicas do setor. 

Autores: Professora Daniella 
Cristina Magossi – Coordena-
dora do Curso de Engenharia 
Florestal – FAJAR  e João Arthur 
Tikler Sousa  acadêmico do 10º. 
Período de Engenharia Florestal 
- FAJAR

ENGENHARIA FLORESTAL 
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Uma empresa de Jaguariaíva é incentivadora e mantenedora de ações 
que trazem benefícios para todos que habitam nos locais onde tem seus 
ativos florestais. O principal objetivo é o de mudar a situação de jovens e 
suas famílias.

Desta vez, a empresa presenteou cinco jovens: três aprendizes do Projeto 
Jovem aprendiz, um egresso e um aluno de 2016 do Projeto Pescar - 
Associação Kurumi. Eles foram agraciados com um curso profissionalizante, 
com duração de dois anos. O curso é de formação completa profissional, 
que atende às necessidades do mercado de trabalho - o FORMATEC Inglês, 
Administração e tecnologia, da JUMPER Profissões e Idiomas. 

Com certeza, atitudes e iniciativas como estas contribuem para a 
formação de grandes pessoas e excelentes profissionais. Investir em educação 
e formação é o verdadeiro caminho para o sucesso, tanto da empresa, como 
da pessoa.

A unidade da JUMPER Profissões e Idiomas manifestou agradecimentos 
à empresa, por sua gerente Olívia Campos, pela confiança depositada na 
escola e incentivo à educação. 

 Sejam bem-vindos, Elidiane, Ezequiel, Robson, Joseph e Regiane, novos 
alunos da JUMPER JAGUARIAÍVA. Parabéns! Vocês foram merecedores e 
presenteados com um grande salto em suas carreiras profissionais. 

Empresa presenteia 5 jovens com curso

FORMATEC SAÚDE
Inscrições abertas

A unidade da JUMPER 
Profissões e Idiomas de 
Jaguariaíva está com 
inscrições abertas 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.


