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JAGUARIAÍVA 193 ANOS

AQUELE ABRAÇO! 
Jaguariaíva não é conhecida 

como a “Cidade Maravilhosa”, 
mas é amada por todos os que 

aqui passam e se encantam 
com suas riquezas e belezas 

naturais. Nesta quinta-
feira, 15 de setembro, o 

jaguariaivense está em festa 
pelos 193 anos de história. 

Parabéns querida Jaguariaíva!!!
[PÁGINA 2]

ACIAJA realizou, com sucesso,
Miss Jaguariaíva 2016

Candidatos buscam conquistar 
eleitores nos comícios

[PÁGINA 8] [PÁGINA 3]

CONCURSO SENGÉS

Justiça acata denúncia do Ministério Público
e bloqueia bens de ex-diretor da Cohapar

Celebração de 193 anos com shows de grandes artistas

[PÁGINA 11]

[PÁGINA 9]

CASAS POPULARES

PONTA GROSSA

Diretor da GMH afirma, em comício 
de Juca, que frigorífico se instalará 
em Jaguariaíva. Oposição questiona

[PÁGINA 3]

Ademar recebe grande 
apoio da Vila Pinheiro

em comício
[PÁGINA 6]

ELEIÇÕES JAGUARIAÍVA

Parabéns!

193 anos

[PÁGINA 7]

[PÁGINA 4]

Cunha perde
o mandato

pelo voto de
450 deputados

CORRUPÇÃO

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ELEIÇÕES EM ARAPOTI
 Irani e Potinho são recebidos
com carinho por moradores

da Vila dos Funcionários
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JAGUARIAÍVA

A cidade chega aos 193 anos 
nesta quinta-feira, 15 de se-
tembro, em meio à disputa 

eleitoral. Como o foco está voltado 
para o pleito que vai defi nir o prefei-
to pelos próximos quatro anos, ne-
nhuma festividade foi programada 
pela administração, até para se evitar 
qualquer desrespeito à lei eleitoral. 

Porém, a data não pode passar 
em branco pelo jaguariaivense que 
tem orgulho de fazer parte desta 
história mais que centenária. A 
cidade, que nas últimas décadas, 
vem apresentando índices con-
sideráveis de crescimento em di-
versas áreas, proporciona ao seu 
morador uma sensível melhora na 
qualidade de vida e no bem-estar.

Hoje contando, segundo es-
timativa do IBGE em 2016, com 
uma população de 34.667 habi-
tantes (49º no Estado), o cidadão 
aguarda ainda mais deste muni-
cípio, que é conhecido pelas suas 
belezas naturais, como o Parque 
Estadual do Cerrado, Parque Es-
tadual do Vale do Codó, Parque 
Linear do Rio Capivari, Canyon 
do Rio Jaguariaíva, Véu de Noiva, 
entre outras atrações.

As principais preocupações 
do jaguariaivense não diferem das 
demais encontradas em outros 
municípios da região. O próximo 
administrador terá que encarar 
desafi os na geração de emprego 
e renda, na segurança pública, na 
saúde municipal e na educação. 
São os pontos mais considerados 
pelo eleitor que espera uma maior 
evolução quando o município esti-
ver comemorando 197 anos, qua-
se chegando a 200. Jaguariaíva vai 
comemorar seu bicentenário em 
15 de setembro de 2023.

JAGUARIAÍVA 193 ANOS: 

Aquele Abraço!
SAIBA MAIS

JAGUARIAÍVA
População: 34.667
PIB: 997 milhôes
IDH: 0,743
Arrecadação: 76 milhões
Eleitores: 25.950

JAGUARIAÍVA
População: 
PIB:
IDH:
Arrecadação:
Eleitores:

Segundo dados do IPARDES, 
que desenvolveu o índice IPDM, que 
avalia o desempenho das gestões 
municipais, a cidade se classifi ca no 
médio desempenho, como a grande 
maioria dos municípios paranaen-
ses. Em 2002, Jaguariaíva tinha o ín-
dice de 0,6059. Já em 2013, o índice 
cresceu para 0,7107. 

O IPDM é um índice que mede 
o desempenho da gestão e ações pú-
blicas dos 399 municípios do Estado 
do Paraná, considerando três dimen-

sões: renda, emprego e agropecuária, 
saúde e educação. Sua elaboração 
baseia-se em diferentes estatísticas 
de natureza administrativa disponi-
bilizadas pelas entidades públicas. 

Conforme este índice Jaguaria-
íva se destaca mais na Saúde com 
0,7373. Na sequência aparece a 
Educação com 0,7181 e por último 
o Emprego e Renda com 0,6766. É 
neste quesito que a cidade precisa 
focar mais nos próximos anos para 
continuar a crescer.

DESEMPENHO MUNICIPAL

ÍNDICES
A cidade teve um dos 

maiores crescimentos da região no 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 
Passou de 0,617 em 2000 para 0,743 em 

2013. Um aumento de 20,4% na qualidade de 
vida da população, subindo da 134ª posição para 

a 48º entre os 399 municípios paranaenses. O 
município tem uma arrecadação anual de R$ 76,1 

milhões com um PIB (Produto Interno Bruto) 
hoje de 997 milhões. Fruto da prioridade, nas 

décadas passadas, na industrialização 
e geração de empregos. Isso fez 

movimentar a economia.

Jaguariaíva não 
é conhecida 
como a "Cidade 
Maravilhosa", 
mas é amada por 
quem aqui passa

DIEGO SOARES, FPR
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Em comício de Juca, diretor 
confirma instalação de frigorífico

 “JUNTOS FAREMOS MUITO MAIS”

JAGUARIAÍVA

Na noite da última sex-
ta-feira, 09, a coliga-
ção “Juntos Faremos 

Muito Mais” realizou comício 
no bairro Lagoão. Segundo 
estimativas divulgadas pelos 
organizadores e pela Polícia 
Militar (PM), aproximada-
mente 5 mil pessoas estive-
ram presentes no ato político.

O atual prefeito José Slo-
bodá (Juca), a vice Alcione Le-
mos e os candidatos a vereador 
apresentaram suas propostas a 
comunidade. O destaque fi cou 
por conta da presença do di-
retor da GMH do Brasil, Luiz 
Paulo Rover, que confi rmou 
aos presentes a instalação do 
frigorífi co em Jaguariaíva que 
prevê a geração de 1.400 em-

pregos diretos.
Inclusive, foram destaca-

das, durante a reunião, as pla-
cas colocadas na margem da 
rodovia PR-092 sobre as futu-
ras instalações da GMH em Ja-
guariaíva, próximo ao trevo de 
acesso da cidade. Para concre-
tizar a vinda da empresa árabe, 
ainda faltam a aprovação de al-
teração de leis na Câmara Mu-

nicipal para a cessão de áreas.
Uma das leis alteradas 

recentemente pelos verea-
dores, que permitia a doação 
de terrenos por parte da pre-
feitura, foi motivo de aber-
tura de inquérito por parte 
do Ministério Público (MP) 
da Comarca de Jaguariaíva, 
que entende que a proposta 
aprovada é inconstitucional.

Juca recebeu o apoio do diretor da GMH Luiz Paulo Rover
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Candidatos realizam primeiros comícios
 ELEIÇÕES EM SENGÉS

SENGÉS

A Coligação “A Força do 
Povo”, dos candidatos 
Luiz da Farmácia e 

Brandão, realizou na última 
sexta-feira, 09, o primeiro co-
mício desta corrida eleitoral 
no bairro da Cohab com a pre-
sença de mais de 500 pessoas. 
As demais coligações iniciam 
suas reuniões públicas nesta 
semana. A prefeita Elietti Jor-
ge se reúne com os moradores 
do bairro do Grêmio nesta 
quinta-feira, 15 e o candidato 
Nelson Ramos (Pezinho) faz o 

primeiro comício neste sába-
do, 17 no Jardim Braúna.

Luiz da Farmácia e Brandão 
ainda realizam comício na sex-
ta-feira, 16, também no Jardim 
Braúna. A cidade vive um clima 
diferenciado nesta eleição. O 
clima político ainda não conta-
minou o município, pois foram 
impostas várias proibições pela 
Justiça Eleitoral. Além das res-
trições impostas pela minirre-
forma aprovada no Congresso 
Nacional, não são permitidos 
placas, banners, adesivos gran-
des e carros de som.

Com o início dos comí-

cios, as coordenações de cam-
panha poderão ter uma ideia 
melhor do crescimento de 
suas respectivas candidaturas. 
As realizações dos comícios, 
aliás, foram defi nidas através 
de sorteio realizado pela Jus-
tiça da Comarca de Sengés, 
para evitar que dois eventos 
sejam realizados no mesmo 
dia. As três candidaturas ain-
da não foram deferidas pela 
Justiça Eleitoral e aguardam 
julgamento, conforme dados 
divulgados pelo TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) nesta terça-
-feira, 13.

Apresentar projetos para:

• Implantar a Tarifa Social de água e esgoto 
do SAMAE para famílias de baixa renda e  
Isenção do pagamento de tarifa de água 
e esgoto para pessoas aposentadas, com 
renda de até dois salários mínimos, que 
comprovem a propriedade do imóvel. 
(Já é realidade no SAMAE de Ibiporã-PR, 
conforme Decreto 145/2016, do município);

• Sistema de meia passagem, no 
Transporte Coletivo Urbano, com um 
Terminal Central moderno e eficiente. E 
o transporte coletivo rural com melhores 
ônibus, inclusive, com acessibilidade para 
cadeirantes;

• Exigência do cumprimento do Estatuto 
do Magistério e Plano de Cargos e 
Salários dos Professores, com pagamento 
de avanços diagonais e verticais, por 
merecimento;

• De melhorias na área da Saúde, com 
implantação de sistema de marcação de 
consultas online, por telefone e email. Mais 
médicos nos postos de saúde e hospital, 
com equipamentos modernos, UTI e 
remédio;

• Para exigir mais segurança pública nos 
bairros, com implantação de sistemas 
de atendimento rápido e eficiente para a 
polícia;

• De apoio à criação de incentivos para a 
implantação de empresas e indústrias, 
para gerar empregos e crescimento da 
economia do município.

JUNTOS, PODEMOS FAZER. ESSE
SIM É O PAPEL DO VEREADOR.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

COLIGAÇÃO: RENOVAÇÃO COM HUMILDADE E COMPETÊNCIA (PV/PTN/PRTB/PSL)  -  CNPJ 26.016.890/0001-13                           Valor: R$ 350,00

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

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

Homicida condenado a ressarcir INSS do benefício 
previdenciário pago a herdeiros da vítima

As consequências clássicas de um 
homicídio são a responsabilização 
penal do acusado pela prática do 

crime de homicídio, punível com pena de 
reclusão por 6 a 20 anos (homicídio simples) 
ou 12 a 30 anos (homicídio qualifi cado).

Outra consequência clássica é a pre-
tensão de indenização de danos materiais 
e morais, a ser pedida pelos herdeiros da 
vítima, contra o acusado de praticar o ato 
ilícito.

Atualmente, todavia, foi criada pela 
inteligência da procuradoria do INSS uma 
nova consequência para o crime de homi-
cídio. 

Trata-se da condenação do acusado da 
prática de homicídio a indenizar regressiva-
mente o INSS pelo pagamento de benef ício 
previdenciário aos herdeiros da vítima.

A Segunda Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça condenou agente que praticou 
ato ilícito do qual resultou a morte de segu-
rado a efetuar o ressarcimento das despesas 
com o pagamento do benef ício previdenci-
ário. 

A ação regressiva ajuizada pelo Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS) objeti-
vou o ressarcimento das despesas relativas 
ao benef ício de pensão por morte que fora 
concedido aos fi lhos da segurada em razão 
do homicídio.

O relator do caso, ministro Humberto 
Martins, explicou que o INSS tem legitimi-

dade e interesse para pedir o ressarcimento 
de despesas de benef ício previdenciário 
pago aos dependentes do segurado.

O direito de regresso do INSS é assegu-
rado nos artigos 120 e 121 da Lei de Bene-
f ícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), 
que autorizam o ajuizamento de ação 
regressiva contra a empresa empregadora 
causadora do dano, tornando-se aplicável 
analogicamente ao caso de homicídio de 
marido contra sua esposa.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil 
também justifi cam a condenação a ressar-
cir o INSS dos seus prejuízos com benefícios 
previdenciários aos herdeiros.

Ainda, o STJ determinou que esta inde-
nização regressiva em favor do INSS corres-
ponda a 100% do benef ício previdenciário 
pago, reformando o entendimento judicial 
anterior que era de indenização de 20% do 
benef ício.

Portanto, o combate à violência domés-
tica e aos crimes em geral assumiu um novo 
patamar de punição aos agressores, por 
meio da condenação a indenizar os danos 
do INSS com o pagamento de benef ícios 
previdenciários aos dependentes da vítima.

A inteligência desta interpretação do 
INSS em defender seu interesse jurídico de 
ser indenizado regressivamente pelo causa-
dor de homicídio, merece os aplausos pela 
sua criatividade em sancionar o repugnante 
crime de homicídio com esta novel sanção.  

VEREADOR:
JULIANO DA AUTOESCOLA – 17123

PREFEITO – ADEMAR/LEOMAR - 45

RENOVAR - TRABALHAR - FISCALIZAR
Com dedicação e vontade por uma Jaguariaíva melhor.
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BRASÍLIA

O plenário da Câma-
ra dos Deputados 
aprovou na noite de 

segunda-feira, 12, por 450 a 
favor, 10 contra e 9 absten-
ções, a cassação do mandato 
do deputado afastado Edu-
ardo Cunha. A medida põe 
fim a um dos mais longos 
processos a tramitar no Con-
selho de Ética da Câmara dos 
Deputados. Os trâmites para 
a cassação se arrastaram por 
11 meses. Com o resultado, 
Cunha perde o mandato de 
deputado e fica inelegível por 
oito anos.

A sessão, que culminou 
com a cassação do mandato 
de Cunha, começou por vol-
ta das 19h, mas foi suspensa 
poucos minutos depois pelo 
presidente da Casa Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que espera-
va maior quórum, e retoma-
da pouco depois das 20h. Na 
retomada falaram o relator 
do processo no Conselho 
de Ética, Marcos Rogério 
(DEM-RO), o advogado de 
Cunha, Marcelo Nobre, e o 
próprio deputado afastado.

Ao fazer sua própria de-
fesa no plenário da Câma-

Câmara cassa mandato de
Eduardo Cunha por 450 votos

 CONSELHO DE ÉTICA

ra, Cunha atacou o governo 
do PT, disse que está sendo 
perseguido e que o processo 
é uma “vingança”. “Eu estou 
pagando o preço de ter o 
meu mandato cassado por 
ter dado continuidade ao 
processo de impeachment. É 
o preço que eu estou pagan-
do para o Brasil ficar livre do 
PT”, disse o deputado Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ).

Aliados de Cunha ten-
taram até o fim uma última 
manobra. O deputado Carlso 
Marin (PDB-RS) apresentou 
uma questão de ordem para 
que fosse votado um projeto de 
resolução no lugar do parecer 
do Conselho de Ética, o que 
poderia resultar numa pena 
mais branda, como a suspen-
são de mandato. A iniciativa foi 
indeferida por Maia.

Com a perda do mandato, Cunha fica inelegível por 8 anos

LU
IS M

AC
ED

O
/C

ÂM
ARA D

O
S D

EPU
TAD

O
S



FOLHA PARANAENSE14 DE SETEMBRO DE 2016 5GERAL

EDUCAÇÃO NA REGIÃO

Cidades cumprem meta do 
IDEB nas séries iniciais

CANDIDATOS EM JAGUARIAÍVA

CNPJ   25.667.370/0001-08          VALOR: R$ 455,00

COLIGAÇÃO “AVANÇA JAGUARIAÍVA” – PSDB – PSC – PSB – PMDB – PTB – PPS – PPL – PV – PSL – PRTB – PTN

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

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

Inflação 2016

O IPCA, índice oficial de inflação, subiu 0,44% no mês de agosto, em 
linha com a expectativa do mercado, e abaixo dos 0,52% de julho. 
O acumulado no ano está em 5,42%, abaixo dos 7,06% no mesmo 

período de 2015, e o acumulado dos últimos 12 meses avançou de 8,74% para 
8,97%. O grupo Alimentação e Bebidas, que de 1,32% em julho foi para 0,30% 
em agosto, é o principal responsável pela desaceleração do IPCA. 

Entre os produtos que contribuíram para conter a taxa destacam-se a 
batata-inglesa (-8,00%) e o feijão-carioca (-5,60%), que deram as maiores 
contribuições para a redução do IPCA (-0,03 p.p., ambos). Além de Alimen-
tação e Bebidas (de 1,32% em julho para 0,30% em agosto), outros três grupos, 
dos nove pesquisados, mostraram desaceleração: Artigos de Residência (de 
0,53% para 0,36%), Transportes (de 0,40% para 0,27%) e Comunicação (de 
0,02% para -0,02%). A desaceleração do grupo Transportes se deve, em gran-
de parte, às passagens aéreas, com queda de 3,85% em média. Entre os grupos 
em aceleração, Educação (0,99%) e Despesas Pessoais (0,96%) foram os mais 
elevados. Educação refletiu o resultado apurado na coleta realizada em agos-
to a fim de captar a realidade dos preços praticados no segundo semestre do 
ano letivo. Os cursos regulares tiveram variação de 0,95%, enquanto os cursos 
diversos (informática, idioma, etc.) apresentaram alta de 1,14%.

O objetivo do Banco Central do Brasil é atingir a meta de 6,5% a.a. o 
quanto antes. O centro da meta é de 4,5% a.a., algo um pouco mais dif ícil. 
Certamente a meta não será alcançada neste ano, porém há uma clara ten-
dência de desaceleração da inflação, conforme demonstra o gráfico: 

Qualquer ponto percentual de queda representa muito, principalmente 
para os que possuem nível de renda mais baixo. Além disso, inflação menor 
traz outros benef ícios como o melhor controle sobre a dívida. À medida que 
mais agentes econômicos se convencem da perda de força da inflação, a ad-
ministração da dívida pública mobiliária torna-se mais previsível e, portanto 
mais fácil de administrar.

Vamos acompanhar e torcer para que a equipe econômica do governo fe-
deral mantenha o foco e desenvolva de forma adequada a política monetária 
para que seja possível atingir 4,5% a.a. já em 2017. 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
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IPCA (ACUMULADO 12 MESES)

JAGUARIAÍVA 

As cidades de Arapoti, 
Jaguariaíva e Sengés 
atingiram sem pro-

blemas as metas estipuladas 
pelo IDEB (Índice de Desen-
volvimento da Educação Bá-
sica). Do 1º ao 5º do ensino 
fundamental Arapoti atingiu 
a nota de 6.4, Jaguariaíva, 6.2 
e Sengés 6.5. Os números se 
refrem ao IDEB de 2015, di-
vulgadas na última semana 
pelo Ministério de Educação 
(MEC).

Arapoti passou de um 
IDEB em 2013 de 5.7 para 6.4, 
um crescimento de 10,9% em 
dois anos. A nota também 
está bem acima da meta esti-
pulada para o ano que era de 
5.0. Já o ensino fundamental 
de 6º ao 9º ano teve uma noi-
te baixa de 3.9, ainda longe da 
meta que era de 4.7. Há dois 
anos o IDEB era de 3.6. Para 
efeitos de comparação, o índi-
ce do Paraná nas séries iniciais 
foi de 6,2. Portanto, Arapoti 
está acima da média estadual.

Em Jaguariaíva, o cresci-
mento da educação foi um 
pouco menor que em Arapoti. 
Em 2013 o IDEB da cidade en-
tre o 1º e o 5º ano era de 5.9. O 
índice subiu apenas 4,8%, me-
nos da metade do crescimento 
de Arapoti. O município com 
o maior índice do IDEB no Pa-
raná foi o de Atalaia, noroeste 
do estado. Com pouco mais 
de 4 mil habitantes, a cidade 
alcançou a nota de 8,1 (1º ao 
5º ano) sendo a sexta maior do 
país. Porém, apesar do peque-

Escola Municipal 
Maria de Lourdes 
Oliveira Taques 
atingiu a melhor 
nota do IDEB em 
Jaguariaíva 

DIVULGAÇÃO

O QUE É O IDEB
O Índice foi criado em 2007, pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
para medir a qualidade do aprendizado 
nacional e estabelecer metas de 
melhoria do ensino. O Ideb é calculado 
a partir de dois componentes - a taxa 
de rendimento escolar (aprovação) e as 
médias de desempenho nos exames 
aplicados pelo Inep. 

SAIBA MAIS

MUNICÍPIO IDEB/13 IDEB/15 META/15 VARIAÇÃO
Sengés 5.5 6.5 5.3 15,3%
Arapoti 5.7 6.4 5.0 10,9%
Jaguariaíva 5.9 6.2 4.9 4,8%
Ponta Grossa 5.5 5.8 6.0 5,1%
Curitiba 5.9 6.3 6.0 6,3%
Atalaia 7.0 8.1 6.1 13,5%
Paraná 5.9 6.2 5.9 4,8%
Brasil 5.2 5.5 5.2 5,4%

IDEB (SÉRIES INICIAIS – 1º AO 5º ANO)

FONTE: MEC

no crescimento, Jaguariaíva 
atingiu a meta estipulada de 
4.9 com sobras.

No entanto, a maior nota 
da mesorregião foi alcançada 
por Sengés. Com um signifi-
cativo crescimento de 15,3% 
entre 2013 e 2015, a educação 

municipal passou de 5,5 para 
6,5 no IDEB, atingindo mais 
uma vez a meta do MEC que 
era de 5.3. Em Piraí do Sul, o 
IDEB pode ser considerado 
baixo se comparado as notas 
das cidades vizinhas. Com 5,3, 
a cidade não alcançou a meta 

para 2015 que era de 5.4.
As escolas municipais que 

mais se destacaram na região 
foram: Lhubina Rosa (Sengés) 
com 6.9, Maria de Loudes 
Oliveira Taques (Jaguariaíva) 
com 6.8 e Telêmaco Carneiro 
(Arapoti) também com 6.8. 

10,7063 10,3563
9,3869 9,2783 9,3217

8,8445 8,7363 8,9750
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JAGUARIAÍVA

A Coligação “Avança 
Jaguariaíva”, que tem 
Ademar Ferreira de 

Barros como candidato a 
prefeito e Leomar de Barros 
como candidato a vice, rea-
lizou um comício no bairro 
Vila Pinheiro na noite do sá-
bado, 10. O destaque ficou 
por conta da boa presença 
do público, com aproxima-
damente 5 mil pessoas pres-
tigiando o ato político.

A briga pela maior parti-
cipação de público nos comí-
cios vem acirrando a batalha 
entre o atual prefeito José 
Sloboda (Juca) e Ademar, 
mostrando que ambos con-
tam com grande apoio da po-
pular. Os comícios têm sido 
usados pelas coordenações 
de campanha para dimensio-
nar o crescimento e adesão 
das candidaturas. Uma espé-
cie de termômetro eleitoral.

Ademar ficou satisfeito 
com a recepção da população 
da Vila Pinheiro, lembrando 
durante seu discurso de vá-
rias benfeitorias conquistadas 
para o bairro durante suas 

 VILA PINHEIRO

Comunidade compareceu em
peso ao comício de Ademar

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

E studos apontam que as empresas pagam até 34% de tribu-
tos sobre o lucro, mas todo empresário sabe que esses valores 
se mostram muito maiores se forem consideradas outras 

questões como encargos trabalhistas, taxas e outras obrigatoriedade.
Assim, se uma empresa pretende sobreviver à crise, é fun-

damental buscar reduções dentro de acordo com as frequentes 
alterações tributárias às quais se deve adaptar no país, admi-
nistrando melhor seus tributos, obtendo maior lucratividade no 
seu negócio. Existem algumas formas de redução desses valores:

1) Planejamento tributário: Hoje existem três tipos de tri-
butação, sendo eles Simples Nacional, Lucro Presumido 

e Lucro Real. A opção pelo tipo de tributação que a empresa 
utilizará é de fundamental importância para a continuidade 
desta, porém, as análises devem ser realizadas com calma para 
que se tenha certeza da opção, diminuindo as chances de aca-
bar sendo onerado tributariamente. Cada caso deve ser anali-
sado individualmente, evidenciando que não existe um modelo 
exato para a realização de um planejamento tributário já que 
existem várias variáveis. De forma simplificada, num planeja-
mento tributário se faz a análise e aplicação de um conjunto de 
ações, referentes aos negócios, atos jurídicos ou situações ma-
teriais que representam numa carga tributária menor e, por-
tanto, resultado econômico maior, normalmente aplicada por 
pessoa jurídica, visando reduzir a carga tributária.

2) Recuperações tributárias: Dentro do complexo sistema 
tributário brasileiro, muitas vezes ocorrem cobranças de 

formas indevidas, levando a uma elevação considerável da car-
ga tributária, assim, a empresa deve estar atenta aos créditos 
que tem direito, e isso dependerá muito de sua área de atuação. 
Dentre os impostos que podem ser recuperados estão pagamen-
tos referentes ao PIS/Pasep, Cofins, IPI e ICMS, dentre outros, 
que contribuirão para a redução do montante dos tributos. 
Outra questão que se deve levar em conta é a compensação dos 
tributos recolhidos indevidamente.

Um bom escritório de contabilidade faz toda a diferença 
nesse quesito, pois os créditos devem ter lastros de legalidade 
para a devida compensação. Até porque os créditos podem ser 
questionados no âmbito administrativo pelo fisco, devendo ser 
considerados todos os riscos antes de qualquer decisão.

Deve-se tomar cuidado com muitas empresas que ofere-
cem esse tipo de serviço apenas com o interesse de ter comissão 
imediata sobre redução ou compensação de tributos propostos. 
Ficando o empresário com todo o risco da operação.

3) Incentivos fiscais: As empresas podem utilizar ferramen-
tas de incentivo fiscal, que são instrumentos que visam o 

desenvolvimento econômico de determinada região ou certo se-
tor de atividade. Para isso, ocorre a ação de redução da receita 
pública de natureza compulsória ou a supressão de sua exigi-
bilidade. São várias as formas que as empresas podem utilizar 
essa forma de incentivo, indo desde apoio a ações de terceiros, 
como esporte e cultura, até mesmo leis que visam crescimento 
regionais e reduzem consideravelmente os valores a serem pa-
gos, contudo, também é necessário nesses casos a preocupação 
de um acompanhamento de especialista.

4) Enquadramento correto na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE): A maioria das empre-

sas não se atenta, mas desde sua constituição já estão compro-
metidas com um erro primordial que é o fato das atividades 
econômicas constantes no CNPJ não refletirem as reais práticas 
da empresa. Isto leva a sérios riscos fiscais, e o pior, só perceberão 
esse erro quando começar a aparecer os problemas. Mais que 
isso, escolher o CNAE inadequado poderá aumentar a carga 
tributária a pagar.

Outra questão muito importante é que quando uma em-
presa estiver no CNAE incorreto, as chances dos impostos es-
tarem errados com alíquotas divergentes, são muito grandes, e 
em caso de constatação disso em uma fiscalização, as multas 
podem ser pesadas.

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Quatro dicas para
reduzir seus impostos

gestões. Ele ressaltou a neces-
sidade de esforço em buscar 
a instalação de indústrias e 
empresas no município que 
gerem emprego e renda. 

Os candidatos a vereador 
da coligação reforçaram que, 
desde que Ademar deixou a 
Prefeitura, não vieram indús-

trias e o desemprego se agra-
vou, fazendo com que muitas 
pessoas deixassem Jaguariaí-
va em busca de oportunida-
des. Durante o ato, os can-
didatos ainda classificaram 
como eleitoreiro o anúncio 
de um frigorífico, anunciado 
somente agora uma Carta de 

intenções. 
“Obrigado meus amigos 

pelo comparecimento maci-
ço ontem no comício da Vila 
Pinheiro. Avante Jaguariaíva, 
rumo a vitória em 02 de ou-
tubro” disse Ademar neste 
domingo, através das redes 
sociais.

Aproximadamente 5 mil pessoas estavam na Vila Pinheiro
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CANDIDATO EM JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

As restrições de cam-
panha fazem com que 
pequenas reuniões, 

minicomícios e os grandes 
comícios sejam ainda mais 
valorizados pelos candidatos 
nas eleições em Arapoti. A 
coligação “Juntos Somos Mais 
Fortes” deu início aos atos po-
líticos com o minicomício no 
bairro Vila dos Funcionários, 
onde foram bem recebidos 
pela população que compare-
ceu em peso para ouvir as pro-
postas dos candidatos.

 A comunidade também 
pode rever o ex-prefeito Luiz 
Fernando de Masi, que discur-
sou no ato político, emocio-
nando os presentes. Fernando 
dirigiu a cidade por quatro 
gestões e decidiu não disputar 
a oportunidade de um quinto 
mandato para apoiar Irani.

O candidato Irani disse 

PRIMEIRA REUNIÃO PÚBLICA

Irani e Potinho receberam 
o carinho da população 

O atual prefeito Braz 
Rizzi e a candidata a vice-
-prefeita Nerilda Penna da 
coligação “Avança Arapoti” 
programaram a realização 
de quatro grandes comí-
cios. Serão realizados na 
Vila Romana nesta sexta-
-feira (16/09), no Jardim Ce-
res (23/09), em Calógeras 
(25/09) e no Centro (29/09). 
A coligação “Sim, Nós Po-
demos” dos candidatos Luis 

Carlos Moreira (Carlinhos 
Ratinho) e Deolindo Cruz 
(Dikinho) também reali-
zará quatro comícios:  Em 
Calógeras (26/09), Vila Ro-
mana (27/09), Jardim Ceres 
(28/09) e Centro (29/09).

DEBATE 
O Conselho Munici-

pal de Saúde programou 
a realização de um debate 
entre os candidatos a pre-

feito no próximo dia 20. 
Os prefeituráveis tinham 
até o dia 09 de setembro 
para confirmar a presença. 
Segundo o presidente do 
Conselho, Marcelo Zanini, 
apenas o prefeito Braz Ri-
zzi (DEM) não confirmou 
presença. Irani Barros e 
Carlinhos Ratinho confir-
maram a participação. O 
debate acontece no Centro 
Estudantil a partir das 19h.

Comícios Braz e Carlinhos Ratinho

que não imaginava o tamanho 
do carinho do público que o 
aplaudiu e fez questão de tirar 
fotos com todas os presentes. 
“Hoje estou particularmente 
feliz com o apoio de tanta gen-
te. Tenho certeza que vamos 
vencer esta luta”, finalizou o 
candidato a prefeito pelo PDT.

A Coligação divulgou nes-
ta semana a lista de eventos 

públicos da campanha: Nesta 
quinta-feira, 15, o minicomí-
cio acontece no bairro Jardim 
Leffers/Maria Vitória. Será re-
alizado ainda outro minicomí-
cio no bairro Aratinga (23/09). 
Os quatro grandes comícios 
ocorrerão na Vila Romana 
(25/09), no Centro (27/09), 
em Calógeras (28/09) e no Jar-
dim Ceres (29/09).

Irani e Potinho receberam grande apoio 
da comunidade da Vila dos Funcionários

Minicomício contou com o apoio do ex-prefeito Luiz Fernando de Masi
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VALOR: R$ 225,00



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 Evento contou com a apresentação 
de 07 lindas candidatas que du-
rante três meses foram preparadas 

pelos seguintes pro� ssionais: Ensaios de 
coreogra� a com Professor Josué B. Alberto 
da Academia Espaço Exclusive Jaguariaíva; 
Clareamento dental na Clínica Odontologia 
Especializada com Dr. Humberto, Dra. Sil-
via, Dra. Deborah e Dra. Leticia; Tratamento 
Estético com a Andrea Skiba; Acompanha-
mento Nutricional com a Dra. Monica F. M 
da Rosa; Acompanhamento Psicológico com 
a Psicóloga Francielle Terumy Massago; Pre-
paração física no Centro de Preparação Fí-
sica Personalizada JL Trainer; Imagem pes-
soal, cabelo e maquiagem para fotos e para 
o concurso Duquese salão de beleza; Curso 
de Marketing Pessoal e Comunicação com a 
Jumper e Uninter Jaguariaiíva (Curso Minis-
trado pela Professora lilian Santos).

Os � gurinos de abertura do concurso 
foram confeccionados e patrocinados pela 
Val Noivas; Traje de banho patrocínio da La 
Playa com apoio da Casa Bachir; Camise-
tas da Jeans Villie; Sapatos traje de abertura 
patrocínio Vizzano e sapatos traje de banho 
patrocínio Beira Rio;

No concurso as candidatas apresentaram 
três coreogra� as e des� laram individualmen-
te nos trajes de Banho e Gala, sendo que os 
quesitos analisados e julgados foram Desen-

voltura, Simpatia, Plástica, Beleza Facial, Ele-
gância, Conhecimento e Oratória. O corpo 
de jurados foi formado por Ramon Pissaia 
(Mister Paraná 2016, � nalista no Mister Brasil 
2016 e Mister Brasil Manhunt  International 
2016); Patricia Canozo (Miss Itararé 1992); 

Guilherme Albuquerque (Personal Stylist); 
Betina Villaca Monteiro (Cirurgiã Dentista e 
Miss Ponta Grossa 2016); Drº Ralf Berger (Ci-
rurgião plástico, membro titular da sociedade 
brasileira de cirurgia plástica e da associação 
dos ex-alunos do Dr. Ivo Pitanguy), a mesa de 
auditores foi composta por Fabiano Costa de 
Castro (Gerente de Unidade da Cooperativa 
Sicredi Jaguariaíva); Sr. Neuri Saggin (Diretor 
Executivo da Cooperativa Sicredi Capal), Dra. 
Leticia Mendes de Oliveira Cuenca (Excelen-
tíssima Promotora de Justiça);

Antes da revelação das � nalistas foi anun-
ciada a Miss Simpatia do concurso, sendo 
que este título foi votado entre as próprias 
candidatas, as quais elegeram a simpática 
Naghila Musa Qasen, representante do Hotel 
e Restaurante Conde Alemão, na sequência 
foram anunciadas as cinco � nalistas sendo 
as seguintes: Brenda Oliveira – representante 
da Ana Lú Boutique, Lillian Kelly Murawiski 
– representante da Auto Escola Jaguar, Kari-
ne Martins – representante da Segunda Pele 
Confecções e Trajes para locações, Ana Be-
atriz Simões Jayme - representante da Loja 
Chic Confecções e Bárbara Pedroso – re-
presentante Lojas Ipiranga. As “top Five” do 
concurso responderam as perguntas, sendo 
avaliadas no quesito conhecimento e oratória, 
após a avaliação foram anunciadas as grandes 
vencedoras, sendo eleita como Segunda Prin-

cesa a Srta. Karine Martins, Primeira Princesa 
Ana Beatriz Simões Jayme e Miss Jaguariaíva 
2016 Brenda Oliveira.

As primeiras colocadas foram agraciadas 
com prêmios patrocinados pelo O Boticário; 
Loja Mencanta; Óticas Nações e Foto e Arte 
Estúdio. A candidata coroada como Miss 
Jaguariaíva 2016 recebeu como premiação 
a Inscrição para o Miss Paraná 2017 (desde 
que atenda os requisito do concurso Estadu-
al); Curso de inglês ofertado pela Jumper e 
Uninter; Um Notebook, cortesia da UNO-
PAR Jaguariaíva; Um ano de Treinamento 
físico no centro personalizado JL Trainer; 
Faixa; Kit O Boticário; Óculos Óticas Na-
ções; Presente da Loja Mencanta e Book fo-
tográ� co da Foto e Arte Estúdio. 

Parabenizamos as candidatas, Naghila 
Musa Qasen (Miss Simpatia), Karine Mar-
tins (Segunda Princesa), Ana Beatriz Simões 
Jayme (Primeira Princesa), e nossa lindíssi-
ma Miss Jaguariaíva 2016 Brenda Oliveira 
que com certeza nos representará lindamen-
te no Miss Paraná 2017.

A todos os envolvidos, patrocinadores, 
empresas, candidatas, jurados e sociedade Ja-
guariaívense nosso Muito Obrigado, graças a 
vocês o Miss Jaguariaíva 2016 superou todas 
as expectativas e apesar de estarmos ainda na 
2º edição, o concurso já está sendo destaque e 
referência na região. 

MISS JAGUARIAÍVA 2016

AGORA NA ACIAJA VOCÊ TEM
Planos odontológicos para empresários, 

colaboradores e familiares a partir de

R$ 20,10

A segunda edição do Miss Jaguariaíva promovido pela a ACIAJA, foi mais uma vez um grande sucesso. O evento contou com aproximadamente 
600 convidados os quais puderam prestigiar o show de beleza das candidatas seguido de um super baile com a Banda Show New York.

CONHEÇA OS GANHADORES DA PROMOÇÃO
4X MAIS AMOR DIA DOS PAIS

Da esqueda p/ direita, Thiago Banach Silva (Presidente da ACIAJA) - 
Orlando Dib (Proprietário Casa Bachir) - Ana Paula M. Jorge (contemplada 
com a TV 51 Polegadas) - Roseli Ruiz (proprietária Loja Ruiz) - Franciele 
Almeida (Contemplada C/ o Vale de R$ 500,00) - Macos Canizella 
(Contemplado c/ vale de R$ 300,00) - João Ruiz (proprietário Loja Ruiz)
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Colônia conquista campeonato 
municipal de futebol amador

Ponta Grossa celebra com 
grandes shows na 39ª Efapi

 ESPORTES  193 ANOS

ARAPOTI

Na tarde de sábado, 10, 
a equipe da Colônia 
FC venceu o Barcelo-

na nos pênaltis por 2 a 0, após 
empate em 1 a 1 no tempo 
normal. Com o resultado a 
equipe conquistou o título de 
campeão municipal de futebol. 
Na decisão do terceiro lugar, a 
equipe do Santa Luzia venceu 
a Zago Distribuidora de Jagua-
riaíva também nos pênaltis e 
ficou com o bronze.

A disputa no Estádio Mu-
nicipal Bianor Nunes foi intensa 
na grande decisão. Com um pú-
blico de aproximadamente 250 
pessoas, a decisão foi equilibra-
da. No início da segunda etapa, 
o Barcelona abriu o placar com 
Elton. Logo na sequência, a Co-
lônia teve um jogador expulso. 
O que parecia se encaminhar 
para o título do Barcelona, que 
até então dominava o jogo, teve 
uma reviravolta.

Aos 25 minutos, após falta 
na intermediária, o Barcelona 
teve um jogador expulso, dei-
xando tudo igual. Na cobrança 
da falta após uma saída errada 
do goleiro, o zagueiro Nego da 
Colônia desviou para o fundo da 

PONTA GROSSA

A cidade celebra mais um 
aniversário nesta quin-
ta-feira, 15. A celebração 

ficará por conta da realização da 
39ª edição da EFAPI, a exposição 
feira agropecuária e industrial de 
Ponta Grossa que tem início nes-
ta quarta-feira, 14, e segue até o 
domingo, 18. O destaque fica por 
conta dos shows com Conrado 
& Aleksandro, Bruno & Barreto, 
Maiara & Maraísa e Jota Quest. 

Os shows acontecem no pa-
vilhão do Centro do Eventos, com 
abertura dos portões sempre às 21h. 
Nesta quarta Conrado & Aleksan-
dro e Bruno & Barreto comandam 
o show. Na sexta, Maiara e Mara-
ísa animam a festa com a banda 
pop-rock Jota Quest fechando as 
apresentações artísticas no sábado, 
17. As vendas de ingressos ocorrem 
no Shopping Palladium ou no site: 
https://www.ingressonacional.com.
br/evento/6867/39-efapi-

A organização espera 300 mil 
pessoas na edição de 2016. Na 
quarta, a Efapi começa às 14h. 
A partir de quinta-feira (15), os 
portões abrem às 10h. O acesso é 
livre, mas o estacionamento cus-
ta R$ 15 até as 22h. Os shows são 
pagos à parte.

rede, igualando o placar em 1 a 1.  
Com o empate, a decisão foi para 
o pênaltis e o grande destaque foi 
o goleiro Magrão da Colônia que 
agarrou todas as cobranças bati-
das pelo Barcelona, garantindo o 
título para a equipe.

JAGUARIAÍVA ÉDOMINGO
Neste domingo, 11, fo-

ram definidos os finalistas do 

campeonato municipal de 
futebol de Jaguariaíva.

A equipe do Santa Luzia 
de Arapoti venceu o Gála-
tas por 3 a 1 e enfrentará na 
decisão a equipe do Elite de 
Sengés que bateu a time do 
Benato. A final acontece nes-
te domingo, 18, no estádio 
do Complexo Matarazzo a 
partir das 16h.

Colônia FC Campeã do Futebol Municipal 2016

Santa Luzia decide em Jaguariaíva 
neste domingo contra equipe de Sengés
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NESTE ANO, PROGRAMAÇÃO DA EFAPI INCLUI:
- Feira da Agroindústria e o Congresso Agropecuário, Industrial e 
Tecnológico do Paraná (Conaitec);
- Concurso da Rainha e Princesas;
- Exposição e julgamento de animais;
- Queima do alho;
- Feira de Sabores e praça de alimentação;
- Pavilhão do comércio;
- Provas dos três tambores;
- Apresentações culturais;
- Exposição morfológica do cavalo crioulo;
- Leilões;
- Feira do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas);
- Exposição do Exército Brasileiro;
- Apresentação de cães pastores;
- Parque de diversões;
- Shows.

SAIBA MAIS

Maiara e Maraísa comandam o show na sexta-feira, 16
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“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 0001263-
52.2014.8.16.0100 em que são requerentes BRAZ DIONÍSIO MIRANDA e sua esposa ZILDA 
DE FÁTIMA RAMOS MIRANDA 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: ADAIR APARECI-
DA DE MELLO, JOSÉ ANTONIO CORDEIRO e MARIA DAGMAR DE OLIVEIRA, e dos 
réus incertos e não sabidos e demais interessados, bem como dos con� nantes 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 constan-
te de: “Um terreno com 402,80 m2 (quatrocentos e dois metros e oitenta centímetros quadrados, 
no loteamento denominado Vila Nova, situado no quadro urbano desta cidade”; � cando 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 � uir 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 a� xado no lugar de costume do Fórum local, e publicado na forma da Lei. Cum-
pra-se. Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, estado do Paraná, aos dezenove dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e quatorze. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.

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

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS, 
COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS”. O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, 
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA, ESTADO DO PARANÁ, na forma da 
Lei, etc...,  F  A  Z    S  A  B  E  R  a quem interessar possa de que por este juízo, se processam 
os autos de USOCAPIÃO, autuado sob o No. 0001263-52.2014.8.16.0100 em que são requerentes 
BRAZ DIONÍSIO MIRANDA e sua esposa ZILDA DE FÁTIMA RAMOS MIRANDA e, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz de Di-
reito, que expedisse o presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O  dos confrontantes do imóvel usu-
capiendo sendo eles: ADAIR APARECIDA DE MELLO, JOSÉ ANTONIO CORDEIRO e MARIA 
DAGMAR DE OLIVEIRA, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, bem como dos 
con� nantes 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 terreno com 402,80 m2 (quatrocentos e dois metros e oitenta 
centímetros quadrados), no loteamento denominado Vila Nova, situado no quadro urbano desta 
cidade”, � cando 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 começará a � uir 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 todos mandou expedir o 
presente edital que será a� xado no lugar de costume no Fórum local, e publicado na forma da Lei. 
Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de Jaguariaíva, estado do Paraná, aos dezenove dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e quatorze. a) Fábio Luís Decoussau Machado, Juiz de Direito. 

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA

CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
ROSANE APARECIDA DE BARROS - TITULAR

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSA-
DOS 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, au-
tuado sob nº 0003734-07.2015.8.16.0100 em que � gura como requerentes JOÃO CARLOS 
MANCINI DE OLIVEIRA e MARLENE PAOLI DE OLIVEIRA e para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direi-
to, que expedisse o presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imóvel 
usucapiendo sendo eles: DANIEL JOSÉ DE MELO e sua esposa se casado for, CELIA F. 
DA SILVA e seu marido se casada for, ALIRIO CIPRIANO TOMAZ DE MIRANDA e 
sua esposa se casado for, JOÃO MARIA JORGE, e sua mulher se casado for e WOLMAR 
FERREIRA TERRES e sua mulher, e ainda do representante legaL do MUNICÍPIO DE 
JAGUARIAÍVA/PR, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, bem como 
dos con� nantes 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: “Uma parte de terras rurais, situada 
no Bairro Cerrado da Roseira deste Município e Comarca de Jaguariaíva, com a área de 
36,3123 hectares (trinta e seis hectares, trinta e um ares e vinte e três centiares) Paulistas”; 
� cando 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 � uir 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 a� xado 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 fevereiro do ano de
dois mil e dezesseis. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito. - 858

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA

CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
ROSANE APARECIDA DE BARROS - TITULAR

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIVERSOS
TERRENO em Jaguariaíva, 299m2, 
R$ 80 mil. Fones 43 3535-4040 ou 
9806-1178.

CASA em Jaguariaíva, 80 m2, 
terreno 480m2, R$ 50 mil. Fone 43 
9806-1178.

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

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

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

ALINHAMENTO 3D
ALINHAMENTO 3D, SUSPENSÃO, 
balanceamento, calibragem, recuperação de rodas, 
em Ponta Grossa: WEST RODAS. Também 
comércio de pneus e rodas esportivas. Rua 
Júlia Lopes, 49, Nova Rússia – Ponta Grossa 
– PR. Fone 42 3222-1212.

CNH
AUTOESCOLA LUDWIG - 
Carteira A, B, C ou D, Renovação da 
CNH, Inclusão de categoria. Jardim 
Matarazzo, Jaguariaíva, Rua João 
Tracz, 162. Fone 43 3535-1086.

CLASSIFICADOS CANDIDATOS EM ARAPOTI
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CANDIDATOS EM JAGUARIAÍVA

VALOR: 455,00CNPJ: 25.668.068/0001-74

PAPO FEMININO
ALESSANDRA HEUER 
alessandra.heuer@hotmail.com

#AmarElas Uma campanha
a favor das mulheres

“Amar elas” é uma Campanha da RPC TV que promove o 
respeito e a igualdade entre homens e mulheres. Usando 

a cor amarela como destaque, a ação lembra os dez anos da Lei 
Maria da Penha e inclui reportagens especiais veiculadas nos 
telejornais da emissora, além de conteúdos especiais nas mídias 
digitais, como web documentários com vítimas e profissionais como 
médicos, psicólogos e advogados.
A mensagem principal é a luta contra a violência física, 
sexual e verbal, contra a desigualdade profissional e a falta de 
representatividade política.
Já vemos hoje muitas mulheres liderando empresas, despontando 
na política, agindo, denunciando e erguendo bandeiras na defesa 
das demais, mas ainda é muito pouco.
A urgência é pela ação coletiva. Quanto mais mulheres – e homens 
– agirem contra a desigualdade mais perto estaremos do fim de 
terríveis histórias, como da própria Maria da Penha que é ícone 
desta luta.
A campanha #AmarElas conta com um web site com muitas 
informações. Destaco os testemunhos de mulheres que sofreram 
agressões e o passo a passo sobre o que fazer quando passar por um 
dessas situações.

• Ligue 180 – canal exclusivo que funciona em todo o país
• Procure uma delegacia e denuncie
• Registre um Boletim de Ocorrência mais completo possível
• Em casos de violência sexual, procure um hospital e comunique a 
situação, assim terá atendimento e tratamento específico
• Aguarde o inquérito e esteja disponível para todos os 
procedimentos legais 
Lembre-se: a campanha pode acabar, mas a luta feminina não! 
Denuncie. Não se cale, e incentive outras mulheres a agirem sempre 
que se sentirem agredidas.

 MP DE JAGUARIAÍVA

Justiça atende pedido e bloqueia 
bens de ex-diretor da Cohapar

NOTA DE ESCLARECIMENTO
ERRATA

O jornal Folha Paranaense vem a público esclarecer que, em sua 
última edição, de Nº 401, publicada no dia 02 de setembro de 

2016, cometeu uma falha, ao não inserir o número do CNPJ na 
arte da Coligação “Juntos Faremos Muito Mais” na página 07. E, 

cumprindo a solicitação da Notificação Extrajudicial, expedida pela 
Coligação “Juntos Faremos Muito Mais”, retificamos e registramos 
o No.do CNPJ: 25.668.068/0001-74, que terá a sua inclusão na 

referida arte e solicitamos excusas pelo lapso ocorrido.

JAGUARIAÍVA

A Vara Cível da Comarca 
de Jaguariaíva, aten-
dendo pedido liminar 

da 1ª Promotoria de Justiça, 
determinou o bloqueio dos 
bens do ex-presidente (até 
janeiro de 2015) da Compa-
nhia de Habitação do Paraná 
(Cohapar), Mounir Chaowi-
che, por irregularidades na 
distribuição de casas de pro-
grama habitacional. Em ação 
civil pública, o MP-PR argu-
menta que o ex-presidente 
foi omisso em sua responsa-
bilidade de fi scalizar a entrega 
das casas no município, o que 
possibilitou os problemas.

Segundo apurou o Mi-
nistério Público, a prefeitura 
de Jaguariaíva distribuiu boa 
parte dos 51 imóveis do lotea-
mento Professor Antônio Ma-
chado a benefi ciários ligados 
à administração municipal, 
sem observância dos critérios 
defi nidos por convênio entre o 
Município e a Cohapar para a 
destinação das casas. Ao con-

trário de outros empreendi-
mentos do gênero na cidade, 
este é localizado em área no-
bre do município e contem-
plou 20 servidores públicos 
da prefeitura e do Serviço Au-
tônomo Municipal de Água e 
Esgoto (Samae).

Na ação, o MP-PR escla-
rece que no convênio fi rmado 
entre a prefeitura e a Cohapar 
é atribuição da Companhia 
de Habitação “cadastrar, sele-
cionar e classifi car as famílias 
inscritas para o Programa, 
em parceria com o Municí-

pio”. Entretanto, teria havido 
omissão da Cohapar, que não 
fi scalizou o cadastramento, a 
seleção e a classifi cação das fa-
mílias inscritas no programa.

Conclui a Promotoria de 
Justiça, na ação, que a contem-
plação das unidades habitacio-
nais foi direcionada, de modo 
injusto, já que há mais 1.800 
pessoas cadastradas à espera 
de moradia, que foram preteri-
das. Em vista disso, solicitou o 
bloqueio dos bens do réu para 
garantir indenização por dano 
moral coletivo e multa civil, pe-

dido que foi acatado pela Jus-
tiça, determinando o bloqueio 
no valor de R$ 50 mil. No jul-
gamento do mérito da ação, o 
MP-PR requer ainda a conde-
nação do réu às penas da Lei de 
Improbidade, como perda da 
função pública, suspensão dos 
direitos políticos e pagamento 
de multa, entre outras.

DANO COLETIVO 
O prefeito que fez a distri-

buição das casas, Otélio Re-
nato Baroni, faleceu em 2013. 
Contra seu espólio (bens dei-
xados), o MP-PR moveu ação 
por dano moral coletivo, ainda 
pendente de decisão da Justi-
ça. O MP-PR cita na ação a Lei 
Municipal 1.648/05, que dis-
põe que a doação do terreno 
à Cohapar visava “a constru-
ção de unidades habitacionais 
destinadas a famílias de baixa 
renda” e sustenta que as casas 
deveriam ter sido ocupadas, 
prioritariamente, por idosos 
ou famílias de baixa renda que 
estavam desabrigadas ou vi-
vendo em áreas de risco.

Como ex-presidente da Cohapar, Mounir entregou 
as 51 unidades em Jaguariaíva no ano de 2014

 D
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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” !
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Visite nosso novo site!
www.fotoeartecomunicacao.com

Elisangela Weiguert, parabéns pelo seu aniversário. 

Felicidades mil! (Na foto com os filhos)

Angelica Sloboda, super querida, estreou idade nova neste dia 13.09. (na foto com a família)

Maitê, no estilo 
Cúmplices de 
um resgate, nos 
fez uma visita 
e garantiu um 
ensaio lindo para 
a comemoração 
dos seus 3 aninhos, 
neste dia 12.09. 
Felicidades linda!

 No dia 03.09, Jaguariaíva recebeu com muita alegria judocas de diversos lugares do Paraná, para participar do Torneio Regional de  Judo, promovido e organizado pela equipe do Judô Von Linsigen. Parabéns aos idealizadores, sucesso total!

Anderson de 
Barros Soares 
(Deco) campeão 
Jaguariaívense, 
na categoria 
Elite do Downhill 
Urbano em 
Jaguariaíva, 
ocorrido no último 
final de semana. 
Parabéns aos 
organizadores 
Nery Soares e 
Anderson

Tem como não amar? Davi 9 dias!

Pedro Daniel, 
pingo de 

gente, 
encantando 
aqui na F&A

Elizabeth Oliveira, Presidente do 

Lar Bom Jesus, receba nossos 

cumprimentos pela passagem do 

seu aniversário neste dia 11.09

Yngledy, cheia de sonhos, 
transbordando de amor, em ensaio a Doce Espera  da Maria Luiza

Karine Martins, a nossa nova 2ª Princesa de Jaguariaíva, estreia idade nova neste dia 17.09. Parabéns Princesa!

Em um belíssimo evento 

promovido pela Aciaja, a bela 

Brenda Silva é a nova Miss 

Jaguariaíva 2016. Sucesso!

Pedro Daniel, 
pingo de 

gente, 
encantando 
aqui na F&A
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