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Futebol: Brasil goleia Honduras e pega Alemanha na decisão

Brasil chega à 11ª 
medalha olímpica 

com o ouro no Boxe
Os brasileiros, Thiago Braz da Silva que conquistou a medalha 

de ouro e bateu o recorde olímpico no salto com vara 
masculino e o boxeador Robson Conceição, que conquistou 

asua medalha na categoria peso ligeiro, até 60,  fizeram 
história ao conquistarem suas medalhas de ouro no Rio 2016.

Começa a Corrida Eleitoral
ELEIÇÕES 2016

Desde terça-feira os candidatos já estão autorizados a colocar suas campanhas nas ruas. Em algumas cidades com mais 
liberdade e em outras com menos, como é o caso de Arapoti, que além das restrições já impostas pela nova lei eleitoral, 

não terá carros de som, adesivos, bandeiras e etc. Já está valendo a luta por cada voto e a Folha Paranaense trará a 
cobertura completa nas cidades de Arapoti, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Sengés e demais municípios da região.

Ademar x Juca
JAGUARIAÍVA: 

IMPEACHMENT:

SEGURANÇA:

Tim x Toto
PIRAÍ DO SUL: 

Braz x Carlinhos Ratinho x Irani
ARAPOTI:

Elietti x Luiz da Farmácia x Pezinho
SENGÉS: 

[PÁGINA 12]

[PÁGINA 3]

Senado vai votar 
processo no dia 
29 de Agosto

PM apreende 2 
kg de maconha 
e desmantela 
quadrilha

Está definido o dia da votação 
para o afastamento definitivo de 
Dilma, será no dia 29 de agosto 
quando o processo se encerra com 
a votação em plenário do Senado 
e será presidida pelo, Ricardo 
Lewandowski, presidente do STF.

Policiais Militares 
detiveram na terça-feira, 
16, cinco suspeitos de 
envolvimento no comércio 
de entorpecentes. As 
detenções ocorreram em 
Ponta Grossa e Castro. 

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

PM/DIVULGAÇÃO

[PÁGINA 11]

Crise: Desemprego 
atinge 11,3% 

no Brasil

[PÁGINA 2]

Constrói comemora 9 
anos com promoção 
do Balão Premiado

[PÁGINA 3]

Arapoti: Assaltante 
leva grana de

posto no Centro

[CONFIRA NAS PÁGINAS 4, 5, 6 E 7]
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CURITIBA

O Tribunal Regional do 
Trabalho do Paraná 
(TRT-PR) promo-

ve nesta sexta-feira (19), em 
Curitiba, o II Encontro Saúde 
Mental no Trabalho, que deba-
terá as causas das doenças psí-
quicas relacionadas à atividade 
profissional, modos de preven-
ção, tratamentos, estigmas, 
consequências na qualidade de 
vida dos trabalhadores e refle-
xos no ambiente familiar.

O evento, aberto ao pú-
blico, terá participação de 
magistrados, procuradores, 
médicos, psicólogos, empre-
sários e trabalhadores. Os 
debates e painéis acontecem 
das 10h às 16h40 (veja pro-
gramação abaixo), na sede da 
Justiça do Trabalho do Paraná, 
na Alameda Doutor Carlos de 
Carvalho, 528.   O Anuário Es-
tatístico da Previdência Social 
aponta que em 2014 foram 
concedidas 11.225 aposen-
tadorias por invalidez tendo 
como causas doenças psíqui-
cas e transtornos mentais; no 
mesmo período, o número de 
auxílios-doença vinculados às 
patologias psíquicas chegou a 

Encontro debate as doenças 
psíquicas relacionadas ao trabalho


 NA CAPITAL

202.985, em todo o País. De 
2004 a 2013, houve um cresci-
mento de 1964% na concessão 
desse benefício.

A psiquiatra Tássia Lopes 
Muller, palestrante do evento, 
observa que os vigilantes for-
mam uma das categorias que 
mais apresentam transtornos 
mentais decorrentes da ativi-
dade profissional. Aqueles que 
atuam nas portas giratórias 
dos bancos são particular-
mente afetados por elevados 
índices de depressão e síndro-
me do pânico. A médica fala-
rá às 13h30. A prevenção aos 
transtornos mentais relacio-
nados ao trabalho é o foco da 

edição de 2016 do Programa 
Trabalho Seguro, campanha 
promovida pelo Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho 
(CSJT). Durante o encontro 
no TRT-PR, a Federação dos 
Trabalhadores em Empre-
sas Enquadradas no Terceiro 
Grupo do Comércio e Empre-
gados em Empresas Prestado-
ras de Serviços no Estado do 
Paraná (Fetravispp) e o Sindi-
cato dos Vigilantes de Curitiba 
e Região (Sindivigilantes) vão 
declarar apoio ao programa 
Trabalho Seguro PR, que tem 
como gestores os juízes Mar-
cos Aurélio Lopes e Valéria 
Rodrigues Franco da Rocha.

ARAPOTI

Neste mês de Agosto, a Cons-
trói Materiais de Constru-
ção completa 9 anos. Para 

celebrar a data, a empresa lançou 
mais uma campanha inovadora, 
a promoção de Aniversário “Ba-
lão Premiado” que proporciona ao 
cliente que comprar à vista acima 
de R$ 300,00, estourar uma bexiga 
e já levar um prêmio, que vai des-
de squeezes, coolers, kits de boné, 
chaveiros, box de vidro e acrílico até 
vale-compras no valor de R$ 300,00.

Este trabalho de marketing é 
mais um dos diferenciais desta em-
presa que se destaca na seriedade e 
comprometimento com o cliente, a 
Constrói, ao longo dos 9 anos, criou 
uma identidade no mercado e junto 
ao público por oferecer ótimos pre-
ços com entrega rápida e eficiente. 
“O segredo é que buscamos sem-
pre trabalhar com qualidade para 

garantir a tranquilidade de nossos 
clientes, é mais que nosso slogan 
é realmente uma grande parceria, 
onde fazemos de tudo para tornar 
possível a realização do sonho da 
casa própria ou da sonhada refor-
ma” afirma, Julian Teixeira, sócio-
-gerente da Constrói.

Contando com 20 colaborado-
res, a empresa é referência na cons-
trução, seja de obras particulares ou 
através de financiamentos, como 
correspondente oficial da Caixa 
Econômica Federal, realiza progra-
mas como “Minha Casa, Minha 
Vida”, dentre outros serviços. “Se 
a pessoa pensa em construir, pode 
ter certeza de que encontrará óti-
mas vantagens, do terreno à cons-
trução, temos a melhor proposta” 
afirma Julian. A Constrói também 
é referência, pois trabalha com as 
grandes marcas do mercado trazen-
do mais satisfação para quem quer 
construir.

9 anos como referência em construção civil


 CONSTRÓI ARAPOTI 

Segundo psiquiatra, vigilantes são os que 
apresentam o maior número de transtornos
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PMs prendem cinco suspeitos de tráfico


 TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO

Santuário do Senhor Bom Jesus da 
Pedra Fria lança seu brasão ofi cial

N o domingo do dia 14 de agosto 
em uma Concelebração Euca-
rística de dedicação da Igreja, 

consagração do altar e bênção do ambão, 
que contou com a presença de Dom An-
tonio Braz Benevente, Bispo Diocesano de 
Jacarezinho, o Padre Maycon José da Sil-
va, Pároco Reitor do Santuário do Senhor 
Bom Jesus da Pedra Fria da cidade de Ja-
guariaíva (PR) lançou o brasão ofi cial do 
referido Santuário que deverá fi gurar em 
toda documentação e publicação produ-
zida por esta comunidade.

O Brasão do agora Santuário Dioce-
sano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria 
originou-se de um conjunto de estudos 
realizados pela comunidade artística 
e cultural da localidade, devidamente 
coordenados pelo Pároco Reitor Padre 
Maycon José da Silva com base em pes-
quisas avançadas que foram repassadas 
para o heraldista Raul Breno Marquardt, 
do Atelier Heráldico que o desenhou. Es-
tando desta forma o brasão do Santuário 
dentro dos padrões da arte heráldica, que 
busca descrever elementos representati-
vos de uma nação, país, estado, cidade, 
soberano, família, indivíduo, corporação, 
comunidade, agremiação e/ou associa-
ção, apresenta então o Brasão as seguintes 
formas e características: 

Escudo esquartelado. O primeiro 
de goles (vermelho) com uma pomba do 
Divino Espírito Santo de prata, aureola-
da e radiante de ouro; o segundo de goles 
com o clássico monograma de Maria, 
formado pelas letras “A” e “M” de prata e 
sobrepostas; o terceiro de prata com um 
tropeiro montado em uma mula, tudo ao 
natural, fi rmada sobre um contra chefe 
de sinopla (verde); o quarto de prata com 
uma araucária ao natural, plantado em 
um contra chefe de verde; e brocante sobre 
os traços do esquartelado e fi rmada nos 
bordos do escudo, uma cruz trebolada de 
ouro, carregada de cinco rubis redondos, 
um em cada ponta da cruz e um no seu 
centro. O escudo está assentado sobre 
a cruz processional de ouro, de apenas 
uma haste horizontal. Sob o escudo um 

HISTÓRIA E CULTURA
RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES  | rafael.pomim@gmail.com

listel de prata, forrado de vermelho com 
os dizeres "SANTUÁRIO DIOCESANO 
DO SENHOR BOM JESUS DA PEDRA 
FRIA" escrito em letras maiúsculas de sa-
ble (preto). 

O primeiro quartel, com a pomba, 
representa à devoção ao Divino Espírito 
Santo, Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade, devoção esta atrelada ao San-
tuário desde os seus primórdios. O se-
gundo quartel, com o monograma “AM", 
representa a jurisdição sobre o Santuário 
da Diocese de Jacarezinho dedicada ao 
orago de Nossa Senhora da Conceição. 
O terceiro quartel, com o tropeiro sobre a 
mula,  representa o Tropeirismo, processo 
desencadeador da fundação do municí-
pio de Jaguariaíva, recordando assim as 
lides do campo, notadamente a pecuária, 
fator de magna importância para o esta-
belecimento desta localidade. O quarto 
quartel, com a Araucaria angustifolia, 
o popular Pinheiro-do-Paraná, espécie 
arbórea dominante da fl oresta ombrófi la 
mista, presente na região do município 
de Jaguariaíva evocando por sua majes-
tade a fi gura dos pioneiros. A cruz sobre 
tudo representa o Senhor Bom Jesus da 
Pedra Fria, orago do Santuário e princi-
pio crucial da fundação do município de 
Jaguariaíva. A cruz processual qualifi ca o 
brasão como sendo paroquial.

PONTA GROSSA

Policiais Militares detiveram 
na terça-feira, 16, cinco sus-
peitos de envolvimento no 

comércio de entorpecentes. As de-
tenções ocorreram em Ponta Gros-
sa e Castro. A primeira ocorrência 
foi registrada por volta de 20h, no 
Bairro Chapada, em Ponta Grossa. 

Atendendo a uma denúncia 
anônima, Policiais Militares do Ser-
viço Reservado (P/2) monitoravam 
a movimentação de pessoas numa 
residência à Rua Edmundo Kruger, 
suposto local de comércio de en-
torpecentes, quando avistaram o 
denunciado saindo do imóvel car-
regando uma sacola, abordando-o.

Com ele, os policiais apreende-
ram um tablete de maconha pesan-
do pouco mais de 800 gramas. Ao 
vistoriar o imóvel, a PM localizou 
outra quantidade do mesmo en-
torpecente, já fracionada para a co-
mercialização, além de uma balança 

de precisão, utilizada para pesar a 
droga. Morador do local, o infrator 
negou envolvimento no crime, mas 
acabou preso. A maconha apreen-
dida na ocorrência totalizou aproxi-
madamente 1,6 Kg.

Duas horas depois, no Bair-
ro Jardim Social Arapongas, em 
Castro, quatro infratores também 
acabaram detidos, suspeitos de 
envolvimento no mesmo crime. 
A ocorrência teve início com uma 

abordagem policial realizada por 
equipes da 3ª Companhia PM, à Rua 
João Batista Toledo Mascarenhas, e 
resultou na apreensão de diversas 
“buchas” de maconha, pesando, ao 
todo, 375 gramas, aparelhos celu-

lares de origem não comprovada e 
uma balança de precisão.

Os infratores e objetos apreen-
didos foram encaminhados às res-
pectivas delegacias locais para as 
medidas pertinentes a cada caso.

Policiais apreenderam quase 2 quilos de maconha
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Elementos foram presos em Castro e Ponta Grossa
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Preso suspeito de assassinato
 HOMICÍDIO

ORTIGUEIRA

Um homicídio foi esclarecido 
pela Polícia Civil na última 
semana, com a prisão de 

duas pessoas envolvidas no crime. 
“Dunho” de 26 anos e “Bi” de 29, fo-
ram detidos na região da Vila Espe-
rança, município de Telêmaco Borba.

O crime aconteceu no dia 26 de 
junho deste ano, durante uma festa 
junina na Zona Rural de Ortigueira, 
quando após uma discussão, Rafael 
Fernando Cordeiro, 26 anos, foi mor-
to pelos suspeitos na frente de fami-
liares com diversos disparos de arma 
de fogo. No percurso das investiga-
ções a Polícia Civil conseguiu identi-

fi car outras duas pessoas envolvidas 
no crime, um homem de 29 anos que 
permanece foragido e um rapaz de 
22 anos, que se apresentou na manhã 
desta segunda-feira, 15, junto com o 
seu advogado, confessando a sua par-
ticipação no homicídio.

Os mandados de prisão tempo-
rária foram expedidos pela Vara Cri-
minal de Ortigueira. As investiga-
ções seguem para prender os demais 
envolvidos no crime. A ação policial 
contou com o apoio da 18ª Subdivi-
são Policial (SDP) de Telêmaco Bor-
ba. Os suspeitos responderão pelo 
crime de homicídio qualifi cado. Se 
condenados poderão pegar pena de 
12 a 30 anos de reclusão. 

Crime aconteceu em 
uma festa Junina
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Preso suspeito 
de tentativa

Bandidos assaltaram casa

Criminoso leva mais de R$ 3 mil

PONTA GROSSA

Dois homens, um deles suspeito 
de atirar em uma pessoa, fo-

ram encaminhados à delegacia por 
policiais militares do 1º Batalhão 
de Polícia Militar (1º BPM), perten-
cente ao 4º Comando Regional de 
Polícia Militar (4º CRPM). A ação 
foi na última segunda-feira, 15. Um 
revólver foi apreendido.

Por volta das 8h30, os policiais 
foram informados de que um ho-
mem teria ferido outro com um dis-
paro de arma de fogo no bairro Con-
torno. Os militares estaduais foram 
até a Rua José Bernardi, onde teria 
sido o crime, e ouviram os relatos 
dos familiares da vítima, um rapaz 
de 26 anos, o qual foi atingido na re-
gião do tórax. Sabendo das caracte-
rísticas do suspeito, a equipe fez bus-
cas pela região e o encontrou, pouco 
tempo após o crime, no bairro Nú-
cleo Santa Terezinha. O homem, de 
41 anos, observando a aproximação 
policial jogou um revólver de calibre 
.38 para dentro de um terreno e, em 
seguida, foi abordado.

JAGUARIAÍVA

Dois indivíduos armados com 
facas assaltaram uma residên-

cia na Rua Elza Maria Delgado, no 
bairro Primavera. O crime aconte-
ceu na noite de terça-feira, 16, por 
volta das 20h50min. A equipe da 
Polícia Militar (PM), que atendeu a 
ocorrência, chegou a realizar patru-
lhamento, mas não obteve sucesso 

em localizar os assaltantes.
Segundo informações divul-

gadas pela PM, os dois elementos 
bateram à porta da residência e ao 
serem atendidos, invadiram o local 
e anunciaram o assalto. Durante a 
bordagem, segundo o relatório po-
licial, ninguém se feriu. Os crimi-
nosos levaram um aparelho celular, 
mais uma quantia em dinheiro e 
outros pertences pessoais.

ARAPOTI

Um elemento armado com re-
vólver assaltou o Posto de 

Combustíveis da Capal, localizado 
na Rua Saladino de Castro. O crime 
aconteceu na noite desta terça-feira, 
16, por volta das 20h. Segundo a Po-
lícia Militar (PM), ele levou aproxi-
madamente R$ 3 mil do caixa e fu-
giu a pé no sentido da Linha Verde. 
A equipe policial chegou a realizar 
patrulhamento, mas não localizou o 

criminoso.
O assaltante estava encapuzado 

e vestia um moletom cinza, calça 
jeans e tênis preto. Ele adentrou no 
estabelecimento, rendeu os funcio-
nários do posto e levou o dinheiro. 
Ninguém se feriu durante a ação. A 
PM foi acionada e chegou a perse-
guir dois motoqueiros suspeitos. 
Um deles foi abordado na saída para 
a rodovia PR-092, no sentido a Ja-
guariaíva, porém, não se encaixava 
no perfi l do assaltante e foi liberado.

 HOMICÍDIO  BAIRRO PRIMAVERA

 ASSALTO A POSTO
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Teori Zavascki determina investigação
de Dilma e Lula por suposta obstrução


 LAVA JATO

BRASÍLIA

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Teo-
ri Zavascki, determinou a 

abertura de inquérito para investigar 
a presidenta afastada Dilma Rousseff 
e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva por suposta obstrução das in-
vestigações da Operação Lava Jato. A 
investigação atende a pedido do pro-
curador-geral da República, Rodrigo 
Janot. Também serão investigados os 
ex-ministros José Eduardo Cardozo e 
Aloizio Mercadante, o presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Francisco Falcão, o ministro do STJ 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e o 
ex-senador Delcídio do Amaral.

O pedido do procurador é basea-
do na delação premiada feita pelo en-
tão senador Delcídio do Amaral. Em 
uma das oitivas, o senador acusou a 
presidenta afastada Dilma Rousseff e 
o ex-presidente Lula terem interesse 
em nomear, no ano passado, o mi-
nistro do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas para barrar as investigações 
da Operação Lava Jato.

Segundo o ex-senador, a suposta 
tentativa contou com o apoio de José 
Eduardo Cardozo, que na época ocu-

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

Olimpíada Rio 2016 e 
incentivo ao esporte

A realização dos Jogos Olímpicos é um importante evento esportivo mundial para 
qualquer Nação.

A boa presença de atletas nacionais em alguma modalidade esportiva ser-
ve para incentivar a prática de esportes, para aumentar a união nacional e melhorar a 
auto-estima da população. 

Além disso, a prática de esportes é uma atividade importante para formar o cará-
ter do ser humano, especialmente de crianças e jovens,  tornando-os pessoas idôneas e 
evitando que sirvam de instrumento dos criminosos e traficantes.

A prática de esportes pela população de uma país incentiva hábitos pessoais sau-
dáveis, podendo diminuir os gastos da previdência social com benef ícios sociais, evi-
tando doenças comuns a uma vida sedentária.

O sucesso de uma Nação nos Jogos Olímpicos depende do incentivo ao esporte por 
parte da iniciativa privada, uma vez que a iniciativa pública tem sido cada vez menor 
aos atletas, em face do conhecido déficit público.

Neste sentido, apresenta a Lei 11.438/2006  uma permissão de deduzir do impos-
to de renda de pessoas f ísicas e de pessoas jurídicas, os valores gastos com patrocínio 
ou doação, nos projetos desportivos e paradesportivos aprovados pelo Ministério do 
Esporte.

As deduções são limitadas a 1% para o imposto devido pelas pessoas jurídicas e 
6% do imposto devido pelas pessoas f ísicas.

A lista de projetos desportivos e paradesportivos aprovados pode ser obtida pelos 
interessados junto ao Ministério do Esporte:

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-
-incentivo-ao-esporte/como-patrocinar-ou-doar

Portanto, ao invés de reclamar do desempenho de atletas olímpicos que não ga-
nharam medalha, cabe à iniciativa privada fazer doações e patrocínios do esporte, 
passando a atuar ativamente na resolução dos problemas nacionais.

Ao mesmo tempo, se beneficiando da dedução do imposto de renda: 1% para pes-
soa jurídica e 6% para pessoa f ísica. 

Juntos e com inteligência podemos construir um país muito melhor.

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

Campanha dos candidatos já está liberada
 ELEIÇÕES 2016

A propaganda eleitoral nas 
ruas e na internet já está 
autorizada desde esta terça-

-feira (16), de acordo com as regras 
estabelecidas pela Justiça Eleitoral. 
Os candidatos aos cargos de prefei-
to e vereador nas eleições de outu-
bro podem participar de carreatas, 
distribuir panfletos e usar carros de 
som das 8h às 22h. Também estão 
permitidos comícios das 8h às 24h.

A propaganda foi autorizada 
após o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) receber nesta segunda-feira 
(15) o número parcial de 485.268 
mil pedidos de registros de candi-
daturas. A partir de agora, caberá 
aos juízes eleitorais julgar os pe-
didos de registro, que poderão ser 
indeferidos se os candidatos não 
cumprirem os requisitos legais, 
entre eles estar elegível pela Lei da 
Ficha Limpa.

FISCALIZAÇÃO
Nestas eleições, a Justiça Elei-

toral em todo o país utilizará novas 
regras para fiscalizar os recursos 

empregados nas campanhas dos 
candidatos. De acordo com a refor-
ma eleitoral aprovada pelo Congres-
so no ano passado, os partidos e co-
ligações deverão prestar contas aos 
tribunais regionais eleitorais (TREs) 
a cada 72 horas. Os dados poderão 
ser consultados no site do TSE.

Pela nova norma, os candidatos 
também estão proibidos de receber 
doações de empresas e só poderão 
ser financiados por pessoas físicas 
e recursos do Fundo Partidário. 
As doações de simpatizantes dos 
candidatos só podem ser feitas por 
meio de recibo e declaradas no 
Imposto de Renda. As chamadas 
“vaquinhas virtuais” foram vetadas 
pelo TSE.

HORÁRIO ELEITORAL 
Já as emissoras de rádio e televi-

são deverão reservar dois blocos de 
dez minutos cada, duas vezes por 
dia, de segunda a sábado, no caso 
de campanha para prefeito, pois a 
Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 
13.165) acabou com a propaganda 

eleitoral em bloco para vereador. 
No rádio, a propaganda será trans-
mitida das 7h às 7h10 e das 12h às 
12h10. Na televisão, os candidatos 
vão apresentar suas propostas das 
13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Já as inserções serão veiculadas 
em tempos de 30 e 60 segundos 
para prefeito e vereador, de segunda 
a domingo, em um total de 70 mi-
nutos diários, distribuídos ao longo 
da programação entre 5h e 00h.

ARAPOTI TERÁ RESTRIÇÕES
Além das novas regras impostas 

pela minirreforma eleitoral apro-
vada no ano passado, arapoti terá 
normas ainda mais rígidas. o pro-
motor público dr. eduardo henrique 
germano propôs um tac (termo de 
ajustamento de conduta) aos par-
tidos políticos proibindo também 
o uso de carros de som, adesivos 
e bandeiras e a contratação de ca-
bos eleitorais. o objetivo, segundo 
o promotor, é buscar coibir o abu-
so do poder econômico e a conse-
quente compra de votos.

O ministro Teori Zavascki (STF), determinou a abertura de inquérito para investigar Dilma e Lula
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pava o cargo de ministro da Justiça, 
responsável por indicar informal-
mente à Presidência da República 
nomes de possíveis candidatos e do 
ex-ministro Aloizio Mercadante.

OUTRO LADO
Em nota, a defesa de Lula afir-

mou que o ex-presidente jamais 
interferiu nas investigações da Lava 
Jato. Os advogados também susten-
taram que Lula não se opõe a qual-
quer investigação.

“Se o Procurador-Geral da Repú-
blica pretende investigar o ex-presi-
dente pelo teor de conversas telefôni-
cas interceptadas, deveria, também, 
por isonomia, tomar providências 
em relação à atuação do juiz da Lava 
Jato [Moro] que deu publicidade a 
essas interceptações — já que a lei 
considera, em tese,  criminosa essa 
conduta”, diz a defesa.

Dilma Rousseff declarou, por 
meio da assessoria, que não praticou 
nenhum ato para barrar as investi-
gações da Lava Jato. “A assessoria de 
imprensa da presidenta Dilma Rous-
seff afirma que a abertura do inquéri-
to é importante para elucidar os fatos 
e esclarecer que em nenhum mo-
mento houve obstrução de Justiça. A 
verdade irá prevalecer”, diz a nota.
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SENGÉS

O que se caminhava para 
um embate entre a 
prefeita Elietti Jorge 

(PSD) e o farmacêutico Luiz 
Giovanetti (PSB), teve nova 
reviravolta no último dia. O 
comerciante Nelson Ramos, 
o Pezinho (PPS) efetivou sua 
candidatura e contará com Ha-
milton Joly como candidato a 
vice. Elietti também definiu seu 

vice: Sandro Despachante. Luiz 
Giovanetti já tinha definido o 
atual vice-prefeito como com-
panheiro de chapa: Hillebrand 
de Boer (Brandão).

Os partidos que com-
põem a coligação de reeleição 
da prefeita Elietti, além do 
PSD, são o PSL, PTB e PSC. 
A coligação “A Força do Povo” 
de Luiz Giovanetti e Brandão 
conta com o PSB, PSDB, DEM 
e PDT. Já Pezinho contará 

com o apoio do maior número 
de partidos. Compõem a coli-
gação, além do PPS, o PP, PV, 
PMDB, PMB, PR e PROS. En-
quanto a chapa de Giovanetti 
na proporcional será única, 
tanto a chapa de Elietti e Pezi-
nho serão divididas em duas. 

Com isso serão cinco co-
ligações disputando as nove 
cadeiras do Legislativo Sen-
geano. São 68 candidatos a 
vereador.

PIRAÍ DO SUL

O atual prefeito Va-
lentim Milleo (PSD) 
tentará a reeleição 

contra o ex-prefeito Antônio 
El Achkar – Toto (PTB). Mes-
mo com as contas reprovadas 
pela Câmara Municipal, relati-
vas ao exercício de 2011, Toto 
efetivou seu registro junto 
ao TRE-PR e contará com o 
apoio de oito partidos. Além 
do PTB, integram a chapa 
“Amor a Piraí”, o SD, PSDC, 
REDE, PRP, PRB, PP e DEM.

Já o atual prefeito Tim 
Milléo tentará o quarto man-
dato com o apoio de 16 par-
tidos. Além do PSD, fazem 
parte da coligação “Vez e Voz 
para o Povo”, o PSDB, PMDB, 
PSC, PDT ,PPS, PROS, PMB, 
PHS, PSL, PV, PSB, PTN, PR, 
PC do B e PT. Tim ainda terá 
como companheiro de cha-
pa, o seu atual vice-prefeito 
Helder Tito Avais de Mello 
(PSDB), repetindo a dobra-
dinha de quatro anos atrás. 
Já Toto, tem como candidato 
a vice Wagner Zadra (DEM).

Na disputa por uma das 
9 cadeiras no Legislativo, a 

Pezinho define candidatura 
na última hora em Sengés

Disputa será entre Tim e Toto


 TRÊS CANDIDATOS


 PIRAÍ DO SUL

cidade conta com 91 candi-
datos divididos em cinco co-
ligações, sendo duas de opo-
sição e três de situação. Amor 
a Piraí I (SD / PSDC / REDE 
/ PRP / PRB), Amor a Piraí 
II (PP / PTB / DEM), Tem-

po de Prosperidade (PMDB 
/ PSB / PTN / PR / PC do B 
/ PT) e Piraí Olhando para o 
Futuro (PSD / PSL / PSDB / 
PSC / PV) e Piraí Seguindo 
em Frente (PHS / PMB / PPS 
/ PDT / PROS).

 Tim Milléo (PSD)

Pezinho (PPS)Luiz da Farmácia (PSB)Elietti Jorge (PSD)

Toto (PTB
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Embate entre Juca e Ademar nas mãos da Justiça
 JAGUARIAÍVA

PRB/PSD

Adelarzinho (PRB) 10.031
Adriana Machado (PRB) 10.606
Capistrano (PRB) 10.111
Claudia Drobenko (PRB) 10.010
Fernando Lemos Cabeleireiro (PRB) 10.000
Gil (PRB) 10.123
Jorge Dutra (PRB) 10.110
Lisiane Patrícia (PRB) 10.222
Luana Xavier (PRB) 10.789
Moreno Júnior (PRB) 10.234
Nelci Fonseca (PRB) 10.113
Neuraci (PSD) 55.000
Ratinho do Papagaio (PRB) 10.240
Rodrigo Milek Bagua (PSD) 55.123
Samirzinho (PRB) 10.678
Valdemir Vavá (PRB) 10.190

JUNTOS POR JAGUARIAÍVA
(PROS/PDT/PP/PT/PR)

Adilson Magro (PROS) 90.090
Adílson Passos Felix Gordo (PROS) 90.123
Denis Paraná (PDT) 12.111
Dr. Samuel (PP) 11.555
Dr.ª Nelci (PT) 13.000
Eli Miranda (PP) 11.333
Eli Taxista (PT) 13.013
Francilei Baitala (PDT) 12.000
Jo (PP) 11.456
Jorge Cachorrão (PROS) 90.111

João Bença (PROS) 90.333
Keké (PDT) 12.123
Leofiel (PP) 11.144
Professora Salete (PP) 11.777
Professora Selma (PP) 11.011
Rafa do PR (PR) 22.222
Rose Gaúcha (PDT) 12.121
Saldanha (PT) 13.123
Samuel Motorista da Saúde (PROS) 90.222

AMOR POR NOSSA TERRA
(PTB/PMDB/PPS)

Andreia Pina (PTB) 14.000
Antonio Carlos de Pontes (PMDB) 15.615
Benjamim ((PTB) 14.222
DJ Paulo Ademar (PPS) 23.200
Fábia Kojo (PTB) 14.999
João Cícero de Oliveira Pinto (PMDB) 15.015
Luiz Carlos Leite (PTB) 14.126
Maria Elvira (PMDB) 15.645
Miler (PTB) 14.140
Professor Valdeci (PMDB) 15.500
Raquel Proença (PTB) 14.024
Rodrigo Seco (PTB) 14.567
Valdinei Barnei (PMDB) 15.555

SD (SOLIDARIEDADE)

Braion Henrique (SD) 77.027
Danielle Baroni (SD) 77.777
Ney Veiga (SD) 77.023

RENOVAÇÃO COM HUMILDADE E 
COMPETÊNCIA

(PV/PTN/PRTB/PSL)

Cecília da Reciclagem (PV) 43.444
Gilberto Japonês (PV) 43.333
Irineu da Princesa (PV) 43.043
João Toledo (PV) 43.200
Karlinhos PV (PV) 43.123
Maria Roseli (PTN) 19.124
Marlene de Almeida (PV) 43.434
Mauro Alucinasom (PV) 43.456
Nilceu Glapinski (PRTB) 28.123
Noel Cantor (PTN) 19.000
Pastora Lúcia (PV) 43.300
Professora Urânia (PRTB) 28.000
Tião Beronha (PV) 43.500
Zinho (PSL) 17.457

JAGUARIAÍVA N0 RUMO CERTO
(PHS/DEM/PSDB)

Ceila Martins (PHS) 31.777
Cesio Gruski (PHS) 31.111
Dinarte Martins (PHS) 31.789
Divael (DEM) 25.123
Dr. Gilberto (DEM) 25.000
Fernando Pituco (DEM) 25.625
Godoy do Futebol (PHS) 31.300
Irmã Raquel (PHS) 31.100
Jora (PHS) 31.231
Kito Kojo (PHS) 31.114
Leomar Passos (DEM) 25.678

Marquito (PSDB) 45.600
Nelsinho (DEM) 25.222
Olivia Campos (DEM) 25.555
Pastor Valdemir (PHS) 31.333
Pão Seco (DEM) 25.235
Sauliane Borba (PHS) 31.031
Sonia Mello (DEM) 25.525
Vando (PHS) 31.456
Vanuza Sertanejinha (PHS) 31.651
Wagner Milanezi (PHS) 31.000

FORÇA POPULAR
(PSC/PSB/PSDB)

Celmira (PSDB) 45.000
Claudinei Campos (PSC) 20.333
Fabiano Gordo (PSC) 20.025
Fernando Otto (PSC) 20.010
Huelitom Almeida (PSB) 40.010
Jorginho (PSB) 40.163
João Cruz (PSDB) 45.612
Julian Anhaia (PSC) 20.016
Juninho Montana (PSC) 20.023
Lair Mendes – Nego (PSC) 20.720
Lucas Matheus (PSB) 40.123
Otalívio (PSDB) 45.123
Rosana Alves (PSB) 40.321
Sandra Negrini (PSC) 20.000
Sara (PSDB) 45.600
Sylmara Fraga (PSB) 40.040
Val Modinhas (PSC) 20.001
Xisto (PSC) 20.231

VEREADORES

PREFEITO

Com a liminar conquistada na Justiça, o ex-prefei-
to Ademar Ferreira de Barros (PSDB) conseguiu 
o direito de realizar nova convenção do PSDB e 

confirmar o seu nome como candidato na disputa contra 
o atual prefeito José Slobodá – Juca (PHS). Porém, na últi-
ma semana o diretório estadual do PSDB, coordenado pelo 
presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, Ademar 
Traiano, anulou a decisão da nova convenção e confirmou 
o apoio do partido a reeleição de Juca.

A polêmica se arrasta desde o início do ano, quando, 
em Março, o vereador José Marcos Pessa Filho (Marquito) 
recebeu a presidência provisória do PSDB. A decisão foi 

tomada pela Executiva Estadual dos tucanos e tirou a pre-
sidência até então exercida por Otalívio de Miranda. Com 
a decisão favorável na Justiça, o PSDB local voltou às mãos 
de Otalívio que assim anulou a convenção que homologou 
o apoio a Juca e em nova convenção no dia 05 de agosto 
definiu Ademar como candidato a prefeito e o vereador 
Cleiton Júnior Bueno (Juninho Pemac) como vice.

“Nós sempre soubemos que o diretório estadual do par-
tido era contra minha candidatura, mas estamos garantidos 
pela decisão da justiça” falou o ex-prefeito Ademar. “A decisão 
do diretório estadual é soberana. Temos que cumprir o que 
foi determinado que é o apoio ao PHS” rebateu o vereador 

Marquito. A confusão era tanta que no registro junto ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) no primeiro dia de campanha 
eleitoral (terça-feira, 16) o PSDB aparecia como integrante 
em duas chapas diferentes na coligação proporcional.

O nome de Marquito e o da candidata Sara, ambos 
do PSDB, por exemplo, constavam com o mesmo núme-
ro (45.600) e em coligações diferentes. A verdade é que a 
polêmica deve continuar e a disputa deve ultrapassar as 
fronteiras do voto e acabar nos tribunais. Em meio às inde-
finições, o que existe de concreto é um grande número de 
postulantes ao cargo de vereador. Concorrem a uma das 13 
cadeiras 106 candidatos.

JAGUARIAÍVA

COLIGAÇÃO:
Juntos Faremos Mais 
(PHS / PP / DEM / PSDB / 
PR / PROS / PT / PDT / PRB 
/ PSD)

CANDIDATO:
José Slobodá - Juca 
(PHS) – 31. 
Vice: Alcione Lemos (PP)

JOSÉ SLOBODÁ
COLIGAÇÃO:
Avança Jaguariaíva (PSC / 
PSB / PSDB / PMDB / PPL 
/ PPS / PRTB / PSL / PTB / 
PTN / PV)

CANDIDATO:
Ademar – Ademar Ferreira 
de Barros (PSDB) – 45.
Vice: Juninho Pemac (PSB)

ADEMAR

LISTA ATUALIZADA ATÉ AS 18H DE 17/08.

FOTOS: DIEGO SOARES, FPR
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Três candidatos a prefeito e mais de 100 a vereador
 ARAPOTI

COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS + 
EDUCAÇÃO 
(PSL/PR)

Adauto Barbarini Tio do Queijo (PSL) 17.234
Alziro (PR) 22.097
Amanda (PR) 22.020
Amilton (PSL) 17.058
Buíka (PSL) 17.123
Clarice (PSL) 17.777
Éder Luis Magrão (PR) 22.222
Jair (PSL) 17.245
José Carlos (PSL) 17.146
Leidimara (PSL) 17.500
Marcelo Batatinha (PSL) 17.456
Marina (PR) 22.789
Patrícia (PR) 22.234
Professor Fabiano (PR) 22.333
Rafael Negão (PR) 22.000
Ricardo Romão (PSL) 17.000

COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS + EMPREGO
(PEN/PSC/PDT)

Ademar Ramos (PEN) 51.666
Alda (PSC) 20.123
Arce (PEN) 51.222
Biribas (PSC) 20.122
Chumba (PSC) 20.130
Fátima Rosa (PDT) 12.111
Hamilton Batista (PEN) 51.123
Jane (PEN) 51.512
Marcelo Eletricista (PDT) 12.567
Marialda (PSC) 20.202
Mauro Costa (PDT) 12.000

Nei (PSC) 20.120
Professora Nelma (PSC) 20.321
Ricardo Araújo (PEN) 51.051
Valdemor (PDT) 12.222
Valdir da Kombi (PSC) 20.333
Victor Brondani (PDT) 12.345
Zezo (PEN) 51.113

JUNTOS SOMOS + SAÚDE
(SD/PMN/PROS)

Adriano (SD) 77.000
Amélia (PMN) 33.111
Bebeto (PMN) 33.999
Carlos Patrick (SD) 77.007
Daunei (SD) 77.555
Dilmar (PMN) 33.777
Elizeu Radiador (PROS) 90.557
Juninho (PROS) 90.123
Lauri Mecânico (SD) 77.333
Maria Joana – Mara (SD) 77.222
Michele (SD) 77.745
Nego Bombeiro (SD) 77.123
Neuci (PROS) 90.045
Paulo Ventura (SD) 77.777
Pintío (PROS) 90.120
Sebastiana (PROS) 90.456
Sueli (SD) 77.999
Xuxa (PROS) 90.483

SIM, NÓS PODEMOS
(PSDB/PSD)

Betão (PSD) 55.456
Claiton Siqueira (PSDB) 45.007

Claudinei Paixão (PSD) 55.789
Elaine Oliveira (PSD) 55.000
Flávia (PSD) 55.133
Julio Iglesias (PSDB) 45.123
Lelo do Zezé (PSD) 55.555
Lorena (PSD) 55.280
Luis Correa (PSDB) 45.000
Pepe (PSDB) 45.678
Tuca Aguiar (PSD) 55.963
Vilsinho (PSD) 55.222

JUNTOS SOMOS + DEMOCRACIA, 
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL
(PMDB/PV/PTN)

Antônio Carlos de Oliveira (PTN) 19.020
Araci (PTN) 19.215
Batista (PV) 43.300
Daiane (PV) 43.043
Detinho (PTN) 19.220
Divair (PV) 43.434
Kely Barbie (PMDB) 15.222
Lauro do Rosário (PTN) 19.667
Macan (PV) 43.456
Magali (PTN) 19.009
Mário (PV) 43.567
Paulão Eletricista (PV) 43.216
Pedro de Almeida (PMDB) 15.678
Príncipe Sorveteiro (PV) 43.123
Professor Jean (PMDB) 15.123
Rosane (PV) 43.262
Sérgio (PV) 43.333
Verinha do PV (PV) 43.135

DEM/PTB

Airto Araújo (DEM) 25.113
Cacilda (DEM) 25.210
Carol (DEM) 25.050
Claudio (DEM) 25.555
Cleitinho (DEM) 25.110
Douglas (PTB) 14.144
Edina (DEM) 25.530
Fuque (DEM) 25.252
Joel do Bar (PTB) 14.114
Luciane (DEM) 25.500
Marineo Ferreira (PTB) 14.789
Pastor Antônio (PTB) 14.123
Sílvio Alemão (DEM) 25.123
Solange (DEM) 25.660
Todinho (DEM) 25.100
Valdeci Mesquita (DEM) 25.222

PP/PPS/PSB

Ana Silva (PPS) 23.915
Chipanzé (PPS) 23.777
Danielzinho (PP) 11.111
Darlei Goveia (PSB) 40.440
Giovani Modesto (PP) 11.606
Marcelo do Bar (PPS) 23.123
Odenir (PP) 11.150
Quati do Gás (PPS) 23.666
Raiane (PP) 11.333
Ricardinho (PPS) 23.456
Sílvio Lopes (PP) 11.452
Soeli (PSB) 40.400
Valdeci Barbarini (PP) 11.222
Zé Caetano (PP) 11.258

VEREADORES

PREFEITO

Com o encerramento do prazo definido pela Justiça 
Eleitoral, os eleitores arapotienses já conhecem seus 
candidatos. O destaque fica por conta do número 

recorde de 112 postulantes ao cargo de vereador. O atual 
prefeito Braz Rizzi (DEM) tentará a reeleição, mas terá que 
encarar o empresário Irani Barros (PDT), que conta com o 
apoio do ex-prefeito Luiz Fernando de Masi, e o vereador 
Luis Carlos Moreira (PSDB).

Irani, aliás, é o que conta com o maior número de par-

tidos em sua coligação (11). Além do PDT, terá o apoio do 
PMDB, que indicou o vice na chapa, Jan Pot (Potinho), do 
PSL, PR, PROS, SD, PEN, PMN, PSC, PTN e PV. A chapa 
na majoritária conta com o nome “Juntos Somos + For-
tes”. Na coligação proporcional foram definidas 4 chapas: 
Juntos Somos + Educação (PSL/PR), Juntos Somos + Em-
prego (PEN/PSC/PDT), Juntos Somos + Saúde (SD/PMN/
PROS) e Juntos Somos Mais Democracia, Trabalho e De-
senvolvimento Sustentável (PTN/PV/PMDB)

O vereador Carlinhos conta com o apoio do PSDB e 
PSD. A chapa denominada de “Sim, Nós Podemos” é uma 
alusão a campanha do presidente Barack Obama nos Esta-
dos Unidos. Ele terá o servidor municipal Deolindo Cruz 
(Dikinho) como vice. A chapa proporcional também será 
formada pelo PSDB e PSD. Já o prefeito Braz terá nova-
mente o apoio dos mesmos partidos que o apoiaram na 
última eleição (DEM/PP/PPS/PSB/PTB). Para vereador 
foram definidas duas chapas DEM/PTB e PP/PPS e PSB.

ARAPOTI

Braz Rizzi – Braz (DEM) – 25.
Vice – Nerilda Penna (PP)

BRAZ RIZZI
Irani José Barros – Irani (PDT) – 12.
Vice – Potinho (PMDB)

IRANI
Luis Carlos Moreira – Carlinhos Ratinho (PSDB) – 45.
Vice – Dikinho (PSDB)

CARLINHOS RATINHO

LISTA ATUALIZADA ATÉ AS 18H DE 17/08.

DIVULGAÇÃO/PSDB ARAPOTIDIEGO SOARES, FPRDIEGO SOARES, FPR
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Luís Gustavo comemorou 

neste dia 16 seu aniversário, 

recebendo muito carinho de seus 

amiguinhos, dos irmãos, papai, 

mamãe, avós e tios. Parabéns!

A gatinha Lívia Ludwig Guedes comemora neste dia 19, seus 3 aninhos. A alegria da família e coleguinhas

A simpática Ivone Sanvito 

Pietroski, com seu alto astral 

contagiante comemora idade 

nova neste dia 16.08

Rebeca, recebeu o 
sacramento do Batizado, em uma cerimônia linda na Paróquia N. Sra das Graças

Destaque na nossa coluna de hoje a cerimonialista Maria Fernanda Delgado que recebeu cumprimentos dia 05, pela passagem do seu aniversário

Parabens e muitas felicidades 

ao vereador Francilei Baitala, 

que comemorou aniversario 

neste dia 07.08

Da sessão “Parabéns a você”, Fatima Lodi, neste dia 15.08.Felicidades mil

Simpático dentista Wagner 

Souza, que seu sorriso contagia 

todos ao seu redor. Parabéns 

pelo seu Aniversário.

FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

Os concursos culturais, da Pisa, são sempre sucesso, e os funcionários dão um show em participação. Somos gratos por registramos estes momentos tão especiais da família Pisa. Obrigada!

Sim, o mundo 
das princesas 
existe aqui na 

Foto e Arte, 
e a Helena já 

conheceu no seu 
primeiro ensaio. 

Bem-vinda!

Maria Julia, 
com seu 
sorriso lindo, 
encantou a 
todos aqui 
na F&A

Maria Julia, 
com seu 
sorriso lindo, 
encantou a 
todos aqui 
na F&A

Talita Pomin, receba nosso abraço pela comemoração do seu aniversário neste dia 16.08

Simei e Thiago, em sessão 

Dia dos Pais, com nossa 
equipe, foi só diversão

Evandro Carmo está 
soprando velinhas este mês, na foto com a família Gislaine e Osmair, uniram se em 

matrimônio, no último sábado 

(13/08) no Rancho Feliz. Felicidades

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Thiago Braz conquista ouro
e bate recorde olímpico

Brasil com 11 medalhas conquistadas
 OLIMPÍADAS DO RIO 2016

 SALTO COM VARA

FOLHA PARANAENSE18 DE AGOSTO DE 2016 9ESPORTES

POS. PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
1 Estados Unidos 28 30 28 86
2 Grã-Bretanha 19 19 12 50
3 China 17 15 19 51
4 Rússia 12 12 14 38
5 Alemanha 11 8 8  27
6 França 8 11 11 30
7 Itália 8 9 6 23
8 Holanda 8 3 3 14
9 Austrália 7 8 9 24
10 Japão 7 4 18 29
16 Brasil 3 4 4 11

O brasileiro � iago Braz da 
Silva, 22, conquistou a me-
dalha de ouro e bateu o re-

corde olímpico no salto com vara 
masculino em uma emocionante 
disputa contra Renaud Laevilleni. A 
prova atrasou em função da chuva 
no Estádio Olímpico Newton San-
tos e a fi nal terminou às 23h55. Foi a 
segunda medalha de ouro conquis-
tada pelo Brasil na Rio 2016.

� iago e Laevilleni empataram 
com 5,93 metros para chegar à dis-
puta do ouro. Laevilleni conseguiu 
5,98 m e o brasileiro o superou com 
6,03 m, estabelecendo um novo 
recorde olímpico. Em sua última 
tentativa, o francês procurou su-
perar � iago e alcançar a marca de 
6,08m, mas não conseguiu e fi cou 
com a prata. Laevilleni é detentor 
do recorde mundial da modalidade, 
6,16m, ao superar os 6,15m estabe-
lecidos por Serguei Bubka em 1993. 
O bronze fi cou com Sam Kendri-
cks, que saltou 5,85 m.

Segundo o site do Comitê Olím-
pico Brasileiro, entre as conquistas 
mais recentes de � iago estão o 
primeiro lugar no Troféu Brasil em 
2015 e campeão no Sul Americano 
em 2013. Ele é natural de Marília, 
no interior de São Paulo, e começou 
a carreira aos 14 anos por infl uência 
de um tio. Hoje, ele treina na Itália 
com o ucraniano Vitaly Petrov, que 
foi treinador de Serguei Bubka e 
Yelena Isinbayeva.

Nas últimas três temporadas, 
ele se manteve entre os dez melho-

Com placar fi nal de 6 a 0, a sele-
ção brasileira masculina de futebol 
venceu nesta quarta-feira (17) o 
time de Honduras e vai disputar a 
medalha de ouro nos Jogos Olím-
picos Rio 2016. A partida levantou 
o Maracanã, com direito a gol re-
lâmpago de Neymar e dois gols de 
Gabriel Jesus. Marquinhos e Luan 

também marcaram um gol cada.
Neymar de pênalti nos acrés-

cimos do segundo tempo fechou 
o marcador. A disputa pela inédita 
medalha de ouro será no próximo 
sábado (20), às 17h30, também no 
Maracanã. O Brasil chega invicto 
à decisão, tendo marcado 10 gols e 
não sofrido nenhum.

A CONFIANÇA E O PROFISSIONALISMO 

QUE VOCÊ ESPERA PARA MANTER A SUA 

CASA OU EMPRESA SEMPRE 

LIMPAS E ORGANIZADAS.

UNIDADE FRANQUEADA | JAGUARIAÍVA - PR
Rua João Tracz, 162 - Quadra E Lote 10 - Sala 02
Jd. Matarazzo | 84.200-000 | Juaguariaíva - PR

43 3535.4050
jaguariaiva@mariabrasileira.com.br

LIMPADOR 
DE PISCINAS

RIO DE JANEIRO

Além dos ouros de � iago 
Braz no Salto com Vara e de 
Róbson Conceição no Boxe, 

o Brasil faturou o ouro no judô com 
Rafaela Silva na categoria até 57 kg. 
Do Judô também vieram as meda-
lhas de bronze de Rafael Silva (Baby) 
e Mayra Aguiar. A canoagem con-
quistou medalha inédita com a prata 
de Izaquias Queiroz nos 1.000m. 

Já a Ginástica, faturou três meda-
lhas, sendo duas de prata com Arthur 
Zanetti (Argolas) e Diego Hypollito 
(Solo) e uma de bronze com Arthur 
Nory (Solo). Na Maratona Aquática, 
Poliana Okimoto, que havia chegado 
no quarto lugar, herdou a medalha 
de bronze após a desclassifi cação 
de uma competidora. A primeira 
medalha do Brasil na Olimpíada foi 
conquistada por Felipe Wu no Tiro 
Esportivo (Pistola de Ar 10m).

OURO NO BOXE
O brasileiro Robson Conceição 

fez história e conquistou na terça-
-feira, 16, a primeira medalha de 
ouro do boxe brasileiro em olimpí-
adas e o terceiro ouro do Brasil na 
Rio 2016. Por decisão unânime dos 
juízes, o lutador baiano derrotou o 
francês Sofi ane Oumiha na catego-
ria peso ligeiro, até 60 quilos.

Com o ouro de Robson, o Brasil 

subiu para a décima quinta coloca-
ção no quadro geral de medalhas. 
Relaxado na luta, Conceição não 
deu chances para o francês e levou 
a torcida presente no Pavilhão 6 do 
Riocentro ao delírio. Antes mesmo 
do fi m da luta, os torcedores já gri-
tavam “é campeão”.

No primeiro round, os três juízes 
deram a vitória ao brasileiro. No se-
gundo, dois dos três árbitros deram 
10 a 9 para Conceição, mesmo resul-
tado do terceiro e último round.

Em uma chave considerada 
difícil, o brasileiro enfrentou o uz-
beque Hurshid Tojibaev em sua 
primeira luta e venceu por decisão 
unânime. Mesmo placar da luta 
contra o cubano Jorge Alvares, que 
já garantia o bronze ao baiano. 

Conceição queria mais e na sua 
terceira Olimpíada – ele foi décimo 
sétimo em Pequim e em Londres – 
superou a pobreza e as difi culdades 
vividas na infância para subir ao lu-
gar mais alto do pódio na Rio 2016.

Brasil goleia Honduras e garante 
vaga na final do futebol masculino

QUADRO DE 
MEDALHAS

res do mundo na modalidade. Suas 
marcas foram evoluindo ano a ano. 
Em 2010, ele havia saltado 5,10 m 
em São Paulo. Em 2012, alcançou 
5,55 m na Espanha. Em 2014, ele 
chegou aos 5,73 m na República 
Tcheca. Em 2015, o atleta saltou 
5,92 metros no Azerbaijão.

MEDALHA HISTÓRICA
O último brasileiro a vencer uma 

prova olímpica no atletismo foi Joa-
quim Carvalho Cruz, com ouro nos 
800 metros em Los Angeles, em 
1984. As outras medalhas de ouro no 
masculino foram conquistadas por 
Adhemar Ferreira da Silva no salto 
triplo, em Helsinque 1952 e em Mel-
bourne 1956. No feminino, Maurren 
Maggi conquistou o ouro no salto em 
distância em Pequim 2008.

Thiago Braz conquistou a 
medalha de ouro inédita

Neymar, Gabriel Jesus fizeram três gol na goleada da seleção
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EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAISCLASSIFICADOS 
“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” A DOUTORA LIVIA SIMONIN SCANTAMBURLO, 
JUÍZA SUBSTITUTA DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA ESTADO DO PARANÁ, na forma 
da Lei, etc...,  F A Z    S A B E R, a quem o conhecimento desde couber e a quem interessar, 
possa de que por este juízo, se processam os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 0001534-
90.2016.8.16.0100 em que figura como autor VILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO 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: PAULO CESAR DA SILVA e ALVARO DELGADO, bem como suas 
esposas se casados forem, e ainda, MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, na pessoa de seu represen-
tante legal, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, bem como dos confinantes 
e confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores e suas respectivas esposas e esposos, para que 
apresentem resposta querendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imó-
vel usucapiendo constante de: “Uma área de terras, situada no quadro urbano desta cidade de 
Jaguariaíva, composta por lotes 11, 12, 13 e 14 da quadra 41 com a área total de 1.078,43 m2, do 
loteamento denominado Jardim Nossa Senhora de Fátima com as seguintes medidas confronta-
ções”; ficando desde logo os interessados incertos, desconhecidos e não sabidos, advertidos de que 
se não contestada a presente ação, presumir-seão, 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 dezesseis dias 
do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis. a) Livia Simonin Scantamburlo. Juíza Substituta.

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

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHA-
DO, 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 SILVA e para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o presen-
te 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 MATTOS NANNI RINALDI, bem 
como dos confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: LAURO JAROS e seu cônjuge, e ain-
da,MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, na pessoa de seu representante legal, e dos réus incertos e 
não sabidos e demais interessados, bem como dos confinantes e confrontantes ou seus herdeiros 
ou sucessores e suas respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta querendo no 
prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo constante de: “Um 
lote de terreno com área total de 349,37 m2, desmembrado de uma área maior da Chácara Pon-
tilhão, 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, desconhecidos e não sabidos, advertidos de que se não contestada a presente ação, pre-
sumir-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 apresentem 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 Primavera 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 presen-
te ação, presumir-se-ão, como aceitos e verdadeiros os fatos articulados pelos autores – art. 285 e 
319 do CPC e que no prazo para contestação começara a 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 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 MA-
CHADO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAIVA, ESTADO DO PARA-
NÁ, 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 XAVIER DA SILVA em face de HELLY RIBAS MAR-
TINS e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou 
a MM. Juíza de Direito, que expedisse o presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O de herdeiros 
e/ou sucessores da requerida HELLY RIBAS MARTINS, sem qualificação, em lugar incerto 
e não sabido, que junto a Vara Cível e Anexos da Comarca de Jaguariaíva Estado do Paraná, 
situado na Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, nº 16 – Cidade Alta, encontra-se tramitando os 
autos acima mencionado, a fim de que responda o prazo legal (artigo 335 do NCPC), sendo que 
não contestada a ação, presumir--se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
autora (artigo 344 do NCPC). E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir 
o presente edital que será afixado no lugar de costume do Fórum local, e publicado na forma 
da Lei. “=CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI. DADO E PASSADO, nesta 
cidade de Jaguariaíva Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil 
e dezesseis. a) FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO. a) Juiz de Direito.
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ANÚNCIE: (43) 3535-3142

TERRENO EM PG

TERRENO em Ponta Grossa, 
Bairro Olarias, próximo Parque 
Ambiental e Shopping Pala-
dium. R$ 260 mil. Excelente 
localização, aprox. 338 m², 
de esquina, medindo 14.40 x 
22.00m Decisiva Imóveis, 
fone 42. 3025-2008.

EM JAGUARIAÍVA

VENDE TERRENO, em Jag-
uariaíva, Residencial BELVE-
DERE, quadra E, lote 19, Rua 
Veneza. Contato pelo Fone 
(43) 9111-1121.

VENDO RESTAURANTE

RESTAURANTE BUFFET AVENIDA 
– Vende o restaurante com toda 
a estrutura. Tratar pelo telefone 
(43) 3535-1180.

IMÓVEIS

VENDE RESTAURANTE – Buffet 
Avenida, em Jaguariaíva, no centro. 
Av. Antônio Cunha, 148. Tratar com 
Edi. Fone 43 3535-1180.

21 ALQUEIRES próximo a Piraí do 
Sul, a 3 km do asfalto: Vende. Interes-
sados entrar em contato pelo fone 
42 8402-6308. 

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

VENDE CASA em alvenaria, em 
Ponta Grossa, 140 m, com frente 
comercial, R$115 mil. Troca por 
chácara. Fone (42) 9936-6945 / 
8818-3202

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 quar-
tos. R$ 115 mil. (42) 3025-2008 – 
Decisiva Imóveis

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

SOBRADO NOVO, Parque N. Sra. 
Das Graças, Ponta Grossa, 02 quar-
tos, 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.

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

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

DIVERSOS

BARRACÕES pré-moldados usados 
e seminovos, vários tamanhos, com 
montagem na região. Fone (42) 9935-
9235.

CHOCOLATE?  PRESENTES? Os mais 
deliciosos você encontra na CACAU 
SHOW DE JAGUARIAÍVA. Av. C Fran-
cisco Matarazzo, 118, centro. Fone 
3535-4525. Novidades adoráveis... 
uma delícia!

SERVIÇOS

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

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

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

TERRAPLANAGEM TERSANE 
Terraplanagem - Prestação de Serviços 
de Escavações, Aterro e Desaterro, 
Limpeza de Terreno, Remoção de 
Entulhos, Movimentação de Terra, 
Terraplanagem em Geral - (43) 9973-
8908 (TIM) - Jaguariaíva – PR

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

ALINHAMENTO 3D e SUS-
PENSÃO, balanceamento, calibra-
gem, recuperação de rodas, em 
Ponta Grossa é na WEST RODAS. 
Também comércio de pneus e rodas 
esportivas. Rua Júlia Lopes, 49, Nova 
Rússia – Ponta Grossa – PR. Fone 42 
3222-1212.

MARIA BRASILEIRA - Você pre-
cisa de diarista, motorista, cozinheira, 
jardineiro, cuidador, babá, profissionais 
de confiança? Agora em Jaguariaíva 
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. Fone: (42) 
3232-7432 / 9916-7527

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

JAGUARIAÍVA
43 3535-4525
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PAPO FEMININO
ALESSANDRA HEUER  | alessandra.heuer@hotmail.com

No máximo 20 reais! 
Esse é o valor destes produtos de beleza que funcionam e que você precisa ter! 

Além do preço superacessível, você os encontra em qualquer farmácia.

Shampoo Jhonson’s Baby
cerca de R$ 8,00
O produto, que tem PH neutro, pode 
ser uma excelente opção para limpeza 
facial, principalmente para retirar 
a maquiagem. Não causa irritação 
nem em peles mais sensíveis e limpa 
rapidamente. Também pode ser usado 
para lavar seus pinceis de maquiagem. Nivea Creme 

cerca de R$ 12,00
Uma lista enorme de utilidades 
para este creme.  Sua fórmula 
oferece ultra hidratação e pode ser 
usado em todas as partes do corpo, 
até no rosto, por crianças e adultos. 
Use para eliminar rachaduras 
dos pés, para hidratar cotovelos, 
como pomada capilar -para 
aqueles cabelos arrepiados), para 
prevenção das estrias durante a 
gravidez, hidratação de lábios 
ressecados e como pós sol.

Esfoliante 
Clean&Clear 
Anti-Cravos
cerca de R$ 19,00
Indicado para limpar 
profundamente os 
poros, removendo e 
ajudando a prevenir 
os cravos, sem 
agredir a pele. Possui 
microesferas esfoliantes 
que removem a 
camada de impurezas 
e oleosidade que 
causam o cravo. 

Leite Demaquilante 
Higiporo
cerca de 12,00
Remova as impurezas e 
a maquiagem do rosto 
com este produto leve e 
delicado.Promete deixar a 
pele limpa, sem oleosidade.

Hidratante para 
cutículas DNA
cerca de 8,00
Vale lembrar que tirar 
as cutículas é coisa do 
passado. O que você 
precisa é hidratar! 
E esse creminho é 
perfeito para isso, 
com um preço 
superbacana.

Sombra 
Uno Dailus
cerca de 11,00 
Sombra marrom 
é item obrigatório 
no estojo de 
maquiagem. Dá 
profundidade ao 
olhar, marca o 
côncavo, serve para 
contorno. Uma 
opção barata e de 
boa qualidade é 
essa da Dailus.

BRASÍLIA

A taxa de desocupação subiu 
em todas as grandes regiões 
do país, fechando o segundo 

trimestre do ano em 11,3% compa-
rativamente ao mesmo período de 
2015. Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira (17) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e indicam que as taxas são 
as mais altas já registradas para cada 
uma das regiões do país, desde o iní-
cio da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílio Contínua (Pnad 
Contínua), em janeiro de 2012.

Na região Norte, a taxa de deso-
cupação foi de 8,5% para 11,2%; no 
Nordeste, de 10,3% para 13,2%; no 
Sudeste, de 8,3% para 11,7%; no Sul, 
de 5,5% para 8,0%; e no Centro-O-

este, de 7,4% para 9,7%. No primeiro 
trimestre de 2016, as taxas haviam 
sido de 12,8% no Nordeste, 11,4% 
no Sudeste, 10,5% no Norte, 9,7% no 
Centro-Oeste e 7,3% no Sul.

Entre as unidades da federação, 
as maiores taxas de desemprego no 
segundo trimestre de 2016 foram 
observadas no Amapá (15,8%); Bahia 
(15,4%) e Pernambuco (14%), en-
quanto as menores taxas estavam em 
Santa Catarina (6,7%), Mato Grosso 
do Sul (7%) e Rondônia (7,8%).

DADOS DO IBGE
Dados divulgados anteriormente 

pelo IBGE indicam que a taxa geral 
de desemprego, de 11,3% no trimes-
tre encerrado em junho, é também 
a maior da série histórica e indicava 
uma população desocupada de 11,6 

Desemprego cresce em todo o país e vai a 11,3%


 NO 2º TRIMESTRE

milhões de pessoas, um crescimen-
to de 4,5% em relação aos primeiros 
três meses do ano. Quando a com-
paração se dá com o segundo tri-
mestre do ano passado, no entanto, o 
aumento da população desocupada 
chegou a 38,7%.

A pesquisa indica, ainda, que o 
nível de ocupação (indicador que 
mede a parcela da população ocupa-
da em relação à população em idade 
de trabalhar) ficou em 54,6% para a 
totalidade do Brasil no segundo tri-
mestre deste ano.

CARTEIRA ASSINADA
Os dados divulgados hoje pelo 

IBGE, relativos à Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio Contínua, 
referentes ao segundo trimestre do 
ano, apontam a região Sul do país 

como a que registra o maior percen-
tual de empregados com carteira de 
trabalho assinada (85,4%), seguida 
do Sudeste (82,7%) e Centro-Oeste 
(com 77,5%), todos com percentual 
de trabalhadores formais superiores 
à média nacional do país, que fechou 
o segundo trimestre em 77,3%.

No Nordeste, este percentual de 
trabalhadores com carteira assina-
da encerrou o segundo trimestre do 
ano em 62,25%, enquanto no Norte o 
índice estava em 61,5%, todos abaixo 
da média nacional. Por estado, San-
ta Catarina (89,7%), Distrito Federal 
(86,2%) e Rio de Janeiro (85,7%) apre-
sentaram os maiores percentuais de 
empregados no setor privado com 
carteira de trabalho, enquanto Ma-
ranhão (51,8%), Piauí (52,3%) e Pará 
(57,4%) exibiram os menores.

Estado com a maior taxa 
de desemprego foi o 
Amapá com 15,8%
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BRASÍLIA

Após duas horas reunido com 
o presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL) 

e líderes dos partidos, o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ri-
cardo Lewandowski, defi niu o rito 
do julgamento fi nal da presidenta 
afastada, Dilma Rousseff , que será 
presidido por ele. Pelo calendário, o 
julgamento terá início na quinta-fei-
ra, 25 de agosto, às 9h e, segundo es-
tima o ministro, deve durar no mí-
nimo quatro dias. Os dois primeiros 
dias serão dedicados à apresentação 
de questões de ordem e à oitiva 
das oito testemunhas arroladas. A 
acusação, que abriu mão de quatro 
nomes, vai apresentar apenas duas 
testemunhas, enquanto a defesa 
manteve as seis a que tem direito.

FIM DE SEMANA
Um dos pontos mais polêmicos 

na defi nição do rito do julgamento 
foi em relação à realização de ses-
sões no fi m de semana. Pressiona-
do pelo grupo aliado ao presidente 
interino Michel Temer, que insistiu 
que os trabalhos continuassem no 
sábado e no domingo, Lewandowski 
que não queria sessões no fi m de se-
mana, fez uma concessão. Decidiu 
que, se for preciso, a fase de oitiva de 
todas testemunhas poderá se esten-
der até a madrugada de sábado.

O acordo para suspender a ses-
são após a oitiva das testemunhas e 

Julgamento do impeachment começa 
no dia 25; Dilma se defende no dia 29


 VOTAÇÃO NO SENADO

a expectativa de que isso ocorra na 
madrugada de sábado, no entanto, 
trouxe preocupação aos senadores 
da base de Dilma. Para Lindbergh 
Farias (PT-RJ) não vai dar tempo 
de ouvir todas as testemunhas den-
tro do prazo estimado por Lewan-
dowski e o julgamento deverá ocu-
par também o fi m de semana.

O líder do DEM, senador Ro-
naldo Caiado (GO), tem a mesma 
percepção de que não será possível 
aos senadores concluírem a oitiva 
das testemunhas antes do fi m de se-
mana. “Nós defi nimos o prazo fi nal 
das testemunhas até a madrugada 

A presidente afastada já 
confirmou que se fará presente 
e será ouvida pelos senadores
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APAE de Jaguariaíva
promove tradicional

Show Artístico
Vai acontecer na sexta-feira 
da próxima semana, 26/08, o 
tradicional Show Artístico da APAE 
de 2016, com o tema “SHOW 
DA VIDA – 40 ANOS DE AMOR” 
em homenagem aos 40 anos de 
trabalho da instituição.
O espetáculo deste ano contará, 
através da música, dança e 
encenação, o mundo interior 
e exterior de nossos alunos, 
evidenciando que as pessoas 
respeitam suas diferenças e 
desigualdades. Um mundo onde 

todos se juntam por uma única 
razão: a Pessoa com Deficiência.
Alegre, sem deixar de ser profundo 
e reflexivo, o espetáculo contará 
com uma mensagem universal: 
o da superação, mostrando a 
capacidade do ser humano de 
superar as dificuldades da vida.
Os ingressos podem ser 
adquiridos na recepção da 
APAE ou com os professores, 
funcionários e voluntários da 
entidade. E informações pelo 
telefone (43) 3535-2257.

de domingo para segunda-feira. E 
na segunda a presidente terá todo o 
espaço para iniciar aqui, às 9 horas 
da manhã, o seu pronunciamento 
e as respostas a todas as perguntas 
formuladas”, prevê. Para Caiado, o 
mais provável é que o julgamento 
termine entre a noite de terça-feira 
e a manhã de quarta (31).

OITIVA DE DILMA
Esgotada essa etapa, na segun-

da-feira (29) os trabalhos já seriam 
retomados com a oitiva da presi-
denta afastada Dilma Rousseff  que, 
pela primeira vez, virá pessoalmen-
te ao Senado se defender das acu-
sações de que teria cometido crime 
de responsabilidade. Dilma terá 30 
minutos para fazer sua defesa mas, 
segundo Lewandowski, esse tempo 
poderá ser prorrogado pelo tempo 
que for necessário.

A partir daí, o presidente do STF, 
senadores, acusação e defesa terão 
cinco minutos cada para fazer per-
guntas a Dilma. Não haverá limite 
de tempo para resposta da petista. 
Ao fi nal da participação da presiden-
ta afastada, acusação e defesa terão 
uma hora e meia para debater o pro-
cesso. Serão permitidas ainda réplica 
e tréplica de uma hora. Se a acusação 
não utilizar a réplica, não haverá tem-
po para a tréplica da defesa.

A partir daí senadores inscritos 
também poderão discutir o pro-
cesso. Cada parlamentar terá dez 
minutos.


