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ELEIÇÕES ARAPOTI

A UMA SEMANA DA ELEIÇÃO, 
PESQUISA APONTA VIRADA 

DE IRANI SOBRE BRAZ
O candidato da coligação “Juntos Somos + Fortes” Irani 

Barros (PDT) alcançou 42,9% das intenções de votos 
válidos contra 40,9% do candidato a reeleição Braz Rizzi 
(DEM). Carlinhos Ratinho (PSDB) aparece em terceiro 
com 16,2%. É o que aponta a pesquisa Data Vox Brasil 

encomendada pela Folha Paranaense e realizada entre os 
dias 20 e 23 de Setembro com 260 eleitores. A pesquisa 

foi registrada junto ao TRE sob o nº PR-04908/2016.

INTENÇÃO DE VOTOS (ESTIMULADA) – VOTOS VÁLIDOS

CARLINHOS RATINHO (PSDB) IRANI (PDT) BRAZ (DEM)

GUIA ELEITORAL
Confira o que é

preciso para votar
com tranquilidade

[PÁGINA 9]

SEGURANÇA
Eleição terá esquema 
especial para evitar
os crimes eleitorais

[PÁGINA 8]

[PÁGINA 4]

[PÁGINA 6]

Candidaturas são indeferidas 
pelo TRE/PR, mas garantidas 

através de recursos

[PÁGINA 4]

Ademar recebe apoio
de vários deputados e

do Senador Álvaro Dias

ELEIÇÕES JAGUARIAÍVA

CANDIDATOS FOCAM NOS COMÍCIOS PARA 
CONQUISTAR OS VOTOS DOS INDECISOS

SENGÉS

40,9%42,9% 16,2%
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CANDIDATOS EM ARAPOTI
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ARAPOTI

Esta última semana pro-
mete ser agitada com 
a intensificação dos 

comícios dos três candida-
tos a prefeito. Irani Barros e 
Jan Pot (Potinho) realizaram 
seus últimos minicomícios 
nesta sexta-feira, 23 e sábado, 
24, nos bairros Jardim Ara-
tinga e Vila Santo Antônio, 
respectivamente. Braz Rizzi 
e Nerilda Penna fizeram seu 
segundo grande comício no 
bairro Jardim Ceres nesta 
sexta e Carlinhos Ratinho e 
Dikinho iniciam seus comí-
cios na segunda-feira, 26, no 
Distrito de Calógeras.

O primeiro grande co-
mício de Irani está progra-
mado para este domingo, 
25, no bairro Vila Romana. 

 ARAPOTI
Campanha entra na reta final
com crescimento dos comícios

Na sexta-feira, ele foi bem 
recebido pela comunidade 
do Aratinga que compare-
ceu em grande número ao 
minicomício, confirmando 
o rápido crescimento de sua 
campanha. Segundo estima-
tivas da organização, quase 
mil pessoas prestigiaram o 
ato político. O segundo co-
mício de Braz atraiu um pú-
blico semelhante ao de Irani, 
conforme projeções.

Mais uma vez um dos 
destaques do comício de Ira-
ni foi o ex-prefeito Luiz Fer-
nando de Masi que destacou 
a trajetória do seu candidato. 
“Eu escolhi apoiar o Irani, 
pois é um rapaz de origem 
humilde, trabalhador, admi-
nisrador e competente. Fez 
um excelente trabalho como 
secretário municipal e é o 
melhor nome para governar 
Arapoti pelos próximos qua-
tro anos” destacou. 

RECEPTIVO
Irani, em seu discurso, 

ressaltou que a cidade pre-
cisa de um prefeito que seja 
receptivo com a população. 
“Vocês podem ter certeza 
que da maneira que vocês 
têm me recebido em suas 
casas, vocês também assim 
serão recebidos na prefei-
tura, pois o prefeito não é 
patrão. Ele é funcionário 
do povo. Nós vamos fazer 
Arapoti se destacar nova-
mente na atração de empre-
sas. O cidadão não vai mais 
esperar em filas de postos 
e meses para fazer um exa-
me. Proporcionaremos uma 
educação exemplar e com-
bateremos a violência em 
nossa cidade, investindo 
mais em segurança” falou.

Braz em seu comício re-
cebeu o apoio de ex-prefei-
tos como Emílio Carneiro 
Kluppel e seu irmão Emi-
liano. Durante seu discurso, 
ele enalteceu as dificuldades 
em que encontrou a prefei-
tura e o esforço que teria 
feito para saldar os compro-
missos deixados pela gestão 
anterior. Destacou também, 
que após sanadas as dívidas, 
pode trazer mais investi-
mentos para a cidade.

Coligação Avança Arapoti
(Braz Rizzi e Nerilda Penna)

25/09 – Calógeras
29/09 – Centro

Coligação Juntos Somos + Fortes
(Irani Barros e Potinho)

26/09 – Vila Romana
27/09 – Centro
28/09 – Calógeras
29/09 – Jardim Ceres

Coligação Sim, Nós Podemos

26/09 – Calógeras
27/09 – Vila Romana
28/09 – Jardim Ceres

AGENDA DE COMÍCIOS
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Recebimento de denúncia 
contra Lula e Marisa Letícia 

E m 20.09.2016 foi recebida a denúncia da ação pe-
nal movida pelo Ministério Público Federal contra 
Lula e Marisa Letícia, pelo suposto recebimento 

de R$ 3.738.738,00 de recursos oriundos de pagamentos 
extracontratuais efetuados pelo Grupo OAS em favor da 
Petrobrás, para obras nas “Refinarias Abreu e Lima” e “Pre-
sidente Getúlio Vargas”.

Estes recursos ilícitos que teriam sido recebidos pelo ex-pre-
sidente e ex-primeira dama seriam para reforma de Aparta-
mento no Edif ício Solaris no Guarujá – SP, para melhorias em 
Sítio de Atibaia – SP, e para pagamento de despesas de locação 
de depósito de bens,.

O referido ato, denúncia, dá início à ação penal, represen-
tando que existe “justa causa” e “substrato probatório razoável”, 
não representando nenhuma condenação ou “juízo conclusi-
vo”, mas apenas uma cognição primária e sumária, de mínima 
plausibilidade dos fatos imputados.

Esta ação penal tramita na 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, autos nº 
504651294.2016.4.04.7000/PR. Não obstante, os acusados 
vociferaram contra a decisão judicial, dizendo que foi aceita 
uma “farsa”, uma “grande mentira”, além de acusar o Juízo de 
falta de imparcialidade.

Em que pesem as acusações temperamentais contra a de-
cisão judicial de recebimento da denúncia, tal ato não significa 
condenação e tão somente a existência de indícios suficientes 
de autoria e materialidade, dependendo ainda da produção 
de provas e da apresentação de defesa, para inferir se há cul-
pabilidade, que permita a condenação.

Ou seja, a única pessoa que pré-julgou e condenou o ex-
-presidente foi ele próprio, ao assumir a posição de “condenado”, 
de vítima de “um processo falso” ou “uma grande mentira”, acu-
sando o Juízo de ser “imparcial”.

Ademais, nenhum processo judicial é “farsa ou mentira”, 
uma vez que segue um rito processual previsto em lei.

A única “farsa ou mentira” é do próprio acusado ao taxar o 
processo judicial com estes adjetivos.

Outra “farsa ou mentira” é o ex-presidente dizer que está 
sendo julgado por Juízo Imparcial, quanto nenhum dos seus 
recursos foram acolhidos judicialmente para acolher a alega-
ção suspeição do Juízo. Os julgadores dos colegiados que já re-
jeitaram recursos desse réu seriam também parciais?

Ao atacar a imparcialidade do Juízo, depois dos julgamen-
tos de seus recursos nos Tribunais Superiores, inclusive no STF, 
significa que o ex-presidente está negando a validade destas 
decisões que atribuem ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curiti-
ba a competência para tais julgamentos.

Outra “farsa” ou “mentira” do ex-presidente é de se fazer 
como condenado, ao passo que o recebimento da denúncia 
foi efetuado taxativamente com a ressalva de que “as propi-
nas acertadas pelo Grupo AOS é uma questão probatória a 
ser resolvida após contraditório e instrução”, tendo os acusados 
“todas as oportunidades de defesa”.

Portanto, quem transforma a plausibilidade provisória em 
uma condenação é o próprio acusado na ação penal, cabendo 
a ele exercer o seu direito de defesa tecnicamente, ao invés de 
emotivamente:

“...acerca de possível confusão entre corrupção e lavagem 
de dinheiro, o que depende de profunda avaliação e valoração 
das provas, devem ser deixados ao julgamento, após a instru-
ção e o devido processo.

3. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, 
recebo a denúncia contra os acusados acima nominados, Age-
nor Franklin Magalhães Medeiros, Fábio Hori Yonamine, José 
Adelmário Pinheiro Filho, Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa 
Letícia Lula da Silva, Paulo Roberto Valente Gordilho, Paulo 
Tarciso Okamotto e Roberto Moreira Ferreira”.

CANDIDATOS A VEREADOR DE JAGUARIAÍVA
PRB/PSD ELEIÇÕES 2016

(PRB/PSD)
Adelarzinho (PRB) 10.031
Adriana Machado (PRB) 10.606
Anacleto (PRB) 10.204
Capistrano (PRB) 10.111
Chico da APAE (PSD) 55.444
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 Souza Vardo (PSD) 55.555
Valdemir Vavá (PRB) 10.190

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

Adílson Passos Felix Gordo (PROS) 90.123
Denis Paraná (PDT) 12.111
D’Jean Laffer (PROS) 90.016
Dr.ª Nelci (PT) 13.000
Dr. Samuel (PP) 11.555
Eli Miranda (PP) 11.333
Eli Taxista (PT) 13.013
Enfermeira Juliana (PP) 11.111
Francilei Baitala (PDT) 12.000
Giovanetti (PT) 13.160
Jo (PP) 11.456
João Bença (PROS) 90.333
Jorge Cachorrão (PROS) 90.111
Keké (PDT) 12.123
Leofiel (PP) 11.144
Neia Motorista (PP) 11.123
Pastor Josias (PROS) 90.001
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 (PROS) 90.222
Santo Borracheiro (PP) 11.063
Suzete Kubisse (PP) 11.222

JAGUARIAÍVA NO RUMO CERTO
(PHS/DEM/PSDB)

Ceila Martins (PHS) 31.777
Celmira (PSDB) 45.000
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
João Cruz (PSDB) 45.612
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
Otalívio (PSDB) 45.123
Pão Seco (DEM) 25.235
Pastor Valdemir (PHS) 31.333
Sara (PSDB) 45.500
Sauliane Borba (PHS) 31.031
Sonia Mello (DEM) 25.525
Vando (PHS) 31.456
Vanuza Sertanejinha (PHS) 31.651
Wagner Milanezi (PHS) 31.000
Waldson Marido da Lígia (PSDB) 45.610

AMOR POR NOSSA TERRA
(PTB/PMDB/PPS/PPL)

Andreia Pina (PTB) 14.000
Antonio Carlos de Pontes (PMDB) 15.615
Benjamim ((PTB) 14.222
Braulino Ribas Vitória (PTB) 14.444
DJ Paulo Ademar (PPS) 23.200
Edílson Fernandes (PPS) 23.456
Fábia Kojo (PTB) 14.999
Francieri de Fátima Pires (PPL) 54.000
Gilmar da Costa Passos (PMDB) 15.678
João Cícero de Oliveira Pinto (PMDB) 15.015
João Thon (PTB) 14.123
Luci Barbosa (PTB) 14.612
Luiz Carlos Leite (PTB) 14.126
Maria Elvira (PMDB) 15.645
Mile (PTB) 14.140
Nenzo (PTB) 14.014
Professor Valdeci (PMDB) 15.500
Raquel Proença (PTB) 14.024
Rodrigo Seco (PTB) 14.567
Sérgio Ferreira (PPS) 23.444
Tiago Formiga (PMDB) 15.123
Valdinei Barnei (PMDB) 15.555
Zuleica Cleusa Vieira Luck (PTB) 14.535

RENOVAÇÃO COM HUMILDADE E 
COMPETÊNCIA

(PV/PTN/PRTB/PSL)
Adriana Cabral (PV) 43.223
Anderson Purga (PV) 43.100
Cecília da Reciclagem (PV) 43.444
Crislaine Ribeiro (PV) 43.999

Gilberto Japonês (PV) 43.333
Irineu da Princesa (PV) 43.043
João Toledo (PV) 43.200
José Carlos Teixeira – Sebinho (PV) 43.000
Juliano da Auto Escola (PSL) 17.123
Karlinhos PV (PV) 43.123
Marcelo Lines (PRTB) 28.028
Maria Roseli (PTN) 19.124
Markos Mattos (PV) 43.400
Marlene de Almeida (PV) 43.434
Mauro Alucinasom (PV) 43.456
Mayara (PSL) 17.000
Mirian Pizzol (PSL) 17.110
Mirto (PSL) 17.300
Nilceu Glapinski (PRTB) 28.123
Noel Cantor (PTN) 19.000
Pastora Lúcia (PV) 43.300
Paula Games (PTN) 19.227
Professora Urânia (PRTB) 28.000
Tião Beronha (PV) 43.500
Vanderlei Botelho (PSL) 17.800
Zinho (PSL) 17.457
Zé do Chapéu (PTN) 19.100
Zinho (PSL) 16.456

FORÇA POPULAR
(PSC/PSB)

Cíntia Enes (PSB) 40.579
Claudinei Campos (PSC) 20.333
Fabiano Gordo (PSC) 20.025
Fernando Otto (PSC) 20.010
Gilda Apª Cazarin Santos (PSB) 40.377
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
Leandro Pop (PSB) 40.444
Lucas Matheus (PSB) 40.123
Luiz Fabiano (PSB) 40.258
Prof. Mariete Gregório (PSC) 20.123
Rogério Ferreira de Barros (PSB) 40.000
Rosana Alves (PSB) 40.321
Samuel (PSB) 40.630
Sandra Negrini (PSC) 20.000
Sussego (PSB) 40.456
Sylmara Fraga (PSB) 40040
Val Modinhas (PSC) 20.001

SOLIDARIEDADE
(SD)

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

CANDIDATOS A PREFEITO DE JAGUARIAÍVA

COLIGAÇÃO:
Juntos Faremos Muito 
Mais (PHS / PP / DEM / 
PSDB / PR / PROS / PT / 
PDT / PRB / PSD)
CANDIDATO:
José Sloboda - Juca (PHS) – 31.
Vice: Alcione Lemos (PP)

JOSÉ SLOBODA
COLIGAÇÃO:
Avança Jaguariaíva (PSC / 
PSB / PSDB / PMDB / PPL 
/ PPS / PRTB / PSL / PTB / 
PTN / PV)
CANDIDATO:
Ademar – Ademar F. de Barros (PSDB) – 45.
Vice: Leomar Barros (PMDB)

ADEMAR FERREIRA DE BARROS
COLIGAÇÃO:
Solidariedade (SD)
CANDIDATA:
Renata Baroni (SD) – 77.
Vice: Everson Silva (SD)

RENATA BARONI

BRASÍLIA

De olho na conectivida-
de cada vez maior dos 
brasileiros, o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) de-
senvolveu 11 aplicativos para 
smartphones e tablets para 
que os eleitores participem 
mais ativamente do processo 
eleitoral deste ano. Com os 
apps, é possível acompanhar 
o resultado das eleições mu-
nicipais, fazer denúncias de 
irregularidades e até partici-
par da verificação do número 
de votos registrados nas urnas 
eletrônicas. 

Uma das principais apos-
tas do TSE para este ano é o 
aplicativo Pardal, que permite 
que os eleitores façam denún-
cias de propaganda eleitoral 

Com aplicativos para celular, eleitores 
podem fazer denúncias nestas eleições

 COMPRA DE VOTOS

irregular, tanto nas ruas como 
na internet e em veículos de 
comunicação. A denúncia é 
feita pelo próprio aplicativo, 
com o envio de fotos, vídeos 
ou áudios. Por exemplo, se um 
eleitor encontrar um outdoor 
de um candidato na rua, que 
é proibido, pode tirar uma 
foto e mandar pelo aplicativo, 
que automaticamente envia 
a denúncia para análise do 
Ministério Público Eleitoral. 
Também é possível denunciar 
outras irregularidades como 
compra de votos, uso da má-
quina administrativa ou gas-
tos irregulares.

Em três semanas, o aplica-
tivo já recebeu mais de 25 mil 
registros de irregularidades de 
todo o país. Janino estima que 
o número de denúncias deve 

subir com a proximidade das 
eleições, mas destaca que mais 
importante que isso é o cará-
ter pedagógico das denúncias. 
“Sabendo que está sendo vigia-
do pelo cidadão, o candidato 
tem um comportamento ade-
quado ao que prevê a lei”, diz.

Outra novidade deste ano 
é o aplicativo Boletim na Mão, 
que permite que, ao final da 
votação, os eleitores conhe-
çam os votos depositados em 
uma urna eletrônica especí-
fica. Quando a eleição é en-
cerrada, a urna apura os votos 
automaticamente e imprime o 
resultado em papel, que é dis-
tribuído para os fiscais e afixa-
do na porta da seção eleitoral. 
O boletim tem um QR code, 
que é uma espécie de código 
de barras que pode ser esca-

neado pela maioria dos apa-
relhos celulares com câmera 
fotográfica. Com esse código, 
por meio do aplicativo, o cida-
dão poderá ter as informações 
dos votos daquela urna para 
depois comparar com o que é 
divulgado oficialmente.

Com o aplicativo Candi-
daturas, o eleitor pode analisar 
os dados de cada candidato, 
como nome, foto, planos de 
governo e dados de prestação 
de contas. O eleitor também 
pode “favoritar” seu candi-
dato, para acompanhar seu 
desempenho posteriormente. 
“Essa é uma característica do 
eleitor brasileiro, de esquecer 
do candidato em quem votou, 
principalmente considerando 
nos cargos proporcionais”, diz 
o secretário do TSE.
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SENGÉS

A aposta dos três can-
didatos a prefeito há 
uma semana da elei-

ção é convencer o voto dos 
eleitores indecisos. Para isto, 
a prefeita Elietti Jorge (PSD) e 
seus oponentes Luiz da Far-
mácia (PSB) e Nelson Ramos 
“Pezinho”, concentram esfor-
ços nos comícios e no corpo 
ao corpo junto ao eleitorado 
na visita aos bairros.

A coligação “ A Força 

do Povo” dos candidatos a 
prefeito e vice, Luiz da Far-
mácia e Hillebrand de Boer 
(Brandão) está satisfeita com 
a recepção da população nos 
comícios. “Estamos perce-
bendo uma grande aceitação 
e crescimento da população 
em relação a nossa candida-
tura, o que nos dá a certeza 
de que sairemos vitoriosos 
das urnas no próximo do-
mingo, 02 de outubro” afir-
mou o vice-prefeito Hille-
brand de Boer.

Na sexta-feira, 23, a po-
pulação do bairro Cohapar 
compareceu em peso para 
ouvir as propostas dos can-
didatos da coligação “A Força 
do Povo”. Luiz da Farmácia 
e Brandão ainda realizam 
três comícios nesta reta fi-
nal: Centro (27/09), Vila São 
Pedro (28/09) e Ouro Verde 
(29/09). O candidato Nelson 
Pezinho realiza dois comí-
cios nesta semana final: Vila 
São Pedro/Cohapar (25/09) e 
Praça Anselmo Jorge (29/09).

Elietti, Luiz da Farmácia e Pezinho entram na reta final
 EM SENGÉS A BUSCA DOS INDECISOS

CANDIDATOS A PREFEITO DE SENGÉS

COLIGAÇÃO:
Sengés Dignidade e 
Coragem (PSC / PSD / PTB 
/ PSL)

CANDIDATA:
Elietti Jorge (PSD) – 55.
Vice: Sandro Ribeiro (PSL)

ELIETTI JORGE
COLIGAÇÃO:
A Força do Povo (PSDB / 
PDT / DEM / PSB)

CANDIDATO:
Luiz da Farmácia – Luiz 
Carlos Giovanetti (PSB) – 40.
Vice: Brandão (PSDB)

LUIZ DA FARMÁCIA
COLIGAÇÃO:
Sengés de Todos Nós (PP / 
PMDB / PR / PPS / PMB / PV 
/ PROS)

CANDIDATO:
Nelson Pezinho – Nelson 
Ferreira Ramos (PPS) – 23.
Vice: Hamiton Joly (PPS)

NELSON PEZINHO

SENGÉS O FUTURO É AGORA
(PSC / PSL)

Ademir de França (PSC) 20.222
Alci de Mello (PSC) 20.456
Ana da Assistência Social (PSC) 20.321
Batistão da Vila (PSC) 20.789
Célia do Copo (PSC) 20.013
Cristina Lody (PSC) 20.345
Edson Copo (PSC) 20.123
Evandro da Agricultura (PSC) 20.020
João Cabelin (PSC) 20. 234
Jurandir Teodoro (PSC) 20.130
Sônia Ribeiro (PSL) 17.700

ADMINISTRAR É PRECISO
(PTB / PSD)

Bia Miranda (PSD) 55.500
Brizola (PSD) 55.510
Edimara Almeida (PSD) 55.782
Isabelle Linhares (PTB) 14.014
João Vidal de Oliveira (PSD) 55.220
José Eloel Mandioca (PSD) 55.678
Marcelo Bueno da Rádio (PSD) 55.123
Marcos Rodrigues (PSD) 55.555
Nery da Educação (PTB) 14.567
Paulo Elias de Oliveira (PSD) 55.999
Piovezan (PSD) 55.456
Rivilino Carteiro (PTB) 14.234
Ruth da Saúde (PTB) 14.123
Silmara dos Santos (PSD) 55.874
Zé Maria (PTB) 14.678

A FORÇA DO POVO
(PSDB / PDT / DEM / PSB)

Célia Boiadeira (PSDB) 45.555
Cleide Bela Vista (PDT) 12.121
Edilson Vieira (DEM) 25.678
Lauro (DEM) 25.123
Lidiane Ribeiro (PSDB) 45.123
Luiz Goela (DEM) 25.125
Maria Eduarda (DEM) 25.000
Mário Dib (PSDB) 45.678
Professor Claudemir (PSDB) 45.777

Renilson Borracheiro (PDT) 12.123
Zaidan (PSDB) 45.456
Zé Pombo (PSDB) 45.016

SENGÉS DE TODOS NÓS I
(PP / PPS / PV / PROS)

Anario (PPS) 23.444
Batatinha (PPS) 23.111
Carlos da Lotérica (PPS) 21.123
Elizeu Bacanas Bar (PP) 11.225
Franco Lagarto (PPS) 23.456
Jora (PPS) 23.623
Jurandir Bigode (PV) 43.122
Lucinha da APMI (PV) 43.000
Léo da Saúde/Sindicato (PROS) 90.123
Maria (PV) 43.111
Mariane Gaia (PP) 11.651
Nego (PP) 11.000
Pastor Darci (PP) 11.111
Regis (PV) 43.333
Vanessa (PROS) 90.000
Wagner (PPS) 23.023
Wagner Ribeiro (PV) 43.123

SENGÉS DE TODOS NÓS II
(PMDB / PMB / PR)

Adir de Gouveia (PMDB) 15.111
Baianinho (PR) 22.123
Bete (PMDB) 15.555
Edes (PMDB) 15.173
Edu Center (PMDB) 15.128
Elias Gano (PMDB) 15.222
Erotilde (PMB) 35.123
Gil do Táxi (PMDB) 15.600
Jessé Brizola (PMDB) 15.678
Karla JL (PMDB) 15.456
Marianne Dória (PMDB) 15.150
Neizinho da Palmeira (PMDB) 15.227
Percy Joly (PMDB) 15.123
Rogério Furquim (PMDB) 15.230
Rosi de Matos (PMDB) 15.015
Tico (PMDB) 15.525
Tirde (PMB) 35.123

CANDIDATOS A VEREADOR DE SENGÉS

CIRCULAÇÃO:
Campos Gerais: Jaguariaíva, Arapoti, 
Sengés, Piraí do Sul, Castro, Carambeí, 
Ponta Grossa, Palmeira, Tibagi. Norte 

Pioneiro: Ibaiti, Wenceslau Braz, 
Siqueira Campos, S. José da Boa Vista, 

Santana do Itararé, Salto de Itararé. 
Curitiba: Órgãos públicos do governo 

do Estado, Assembleia Legislativa (todos 
os gabinetes), Prefeitura de Curitiba, 
Câmara Municipal de Curitiba (todos 

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

demais municípiosOBS.: Os artigos assinados não representam necessariamente a opinião do jornal e são de responsabilidade de seus autores.

CONTATO COM A REDAÇÃO:
(43) 3535-3142 / (43) 9111-1121

folha@folhapr.com.br

FOLHA ONLINE 
WWW.FOLHAPR.COM.BR
Reinaldo Ferreira Júnior. 

Fotos: Foto e Arte Estúdio,
Diego F. Soares e Assessorias.

Propriedade da empresa
SOMAR & EDUCAR SS LTDA. 

CNPJ 84.791318/0001-28
Rua João Tracz, 162 – Jardim Matarazzo - Jaguariaíva/PR - CEP 84200-000

JORNALISTA E REDATOR:
Diego Fernandes Soares DRT/PR 5005

(43) 9874-0109

jornalistadiego@yahoo.com.br

DIRETOR:
Augustinho A. Ludwig

(43) 9111-1121
folha@folhapr.com.br

PROJETO GRÁFICO E DESIGN:
Augustinho Rocha (42) 9840-4795

augustinho.rocha@gmail.com

JAGUARIAÍVA

Na manhã de sábado, 
24, o deputado federal 
João Arruda (PMDB) 

foi mais um parlamentar que 
declarou seu apoio a candidatu-
ra a prefeito de Ademar Ferreira 
de Barros (PSDB) da Coligação 
“Avança Jaguariaíva”. Juntamen-
te com o candidato a vice, Ade-
mar recepcionou o deputado 
que esteve em visita a Jaguaria-
íva. Durante comício à noite nas 
Casinhas Brancas, foi a vez do 
deputado Artagão Júnior, hoje 
Secretário de Estado da Justiça, 
declarar seu apoio a Ademar.

Ademar tem recebido o 
apoio formal de diversos polí-
ticos tradicionais, entre eles, o 
deputado federal Luciano Duc-
ci, o deputado Adelino Ribeiro, 
o deputado federal Sérgio Reis 
e os senadores Álvaro Dias e 

José Serra. Além dos comícios, 
o candidato tem focado sua 
campanha em pequenas reu-
niões com a comunidade que 
tem sido muito receptiva com o 
ex-prefeito.

Neste sábado, no comí-
cio do Jardim Primavera III, o 
maior de todos, cerca de 10.000 
pessoas participaram., a coliga-
ção realiza o grande comício 
no centro da cidade. O evento 
acontecerá na quarta-feira, 28, 
na Praça Getúlio Vargas. “Por 
onde passamos estamos sendo 
recebidos com muito carinhos, 
sentindo que a população ja-
guariaivense deseja a mudan-
ça. Agradecemos também os 
apoios recebidos dos deputados 
e senador Álvaro Dias que estão 
sendo decisivos em nossa cam-
panha rumo à vitória no próxi-
mo domingo” falou Ademar.

“Com Ademar de Barros 
Além de João Arruda, os deputados Luciano Ducci, Adelino Ribeiro 
e o senador Alvaro Dias também declararam o apoio a Ademar
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nós vamos trazer a experiência 
de quem já fez pela cidade. Ele 
mantém o compromisso, prin-
cipalmente com os mais pobres, 
que são os que mais precisam 
do Governo.  Eu tenho certeza 
que Ademar e Leomar trarão 
uma Saúde Pública de qualida-
de, Educação digna para nossos 
filhos e empregos para nossa 
gente e por mais infraestrutura” 
disse o deputado João Arruda. 

”Ademar tem uma forma 
carismática de trabalhar e, pelo 
que se percebe, as pessoas por 
onde ele passa são atenciosas e 
o rodeiam para abraçar, conver-
sar e empenhar apoio. Por ser 
nascido em Jaguariaíva, conhe-
cendo as pessoas e famílias pelo 
nome, credita uma confiança 
e esperança em dias melhores 
para todos” comenta um cida-
dão, durante uma caminhada 
de Ademar e Leomar, no centro.
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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

• 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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ARAPOTI

O jornal Folha Parana-
ense divulga neste 
domingo, 25, pes-

quisa de intenção de votos 
para a prefeitura de Arapoti, 
contratada junto ao Instituto 
DataVox Brasil de Maringá-
-PR. Os números confirmam 
a virada do candidato a pre-
feito da Coligação Juntos So-
mos Mais Fortes, Irani Bar-
ros (PDT) que aparece com 
42,9% das intenções de votos 
válidos, descontando indeci-
sos e votos brancos e nulos.

O prefeito Braz Rizzi 
(DEM), da Coligação “Avança 
Arapoti”, caiu para a segunda 
posição com 40,2%. Já o ve-
reador Luis Carlos Moreira, 
o Ratinho (PSDB), da Coli-
gação “Sim, Nós Podemos” 
vem na terceira colocação 
com 16,2% das intenções de 
votos válidos. Contabilizan-
do brancos e nulos e inde-
cisos, Irani tem 36,6%, Braz 
34,9% e Ratinho 13,8%. Bran-
cos e Nulos somam 3,9% e 

Pesquisa aponta Irani com 42,9%,
Braz com 40,9% e Ratinho com 16,2%

 VIRADA EM ARAPOTI

indecisos ou não souberam 
responder 10,8%. 

A pesquisa contratada pelo 
jornal Folha Paranaense foi re-
alizada entre os dias 20 e 23 de 

setembro e ouviu 260 pessoas. 
O nível de confiança da pes-
quisa é de 95% e a margem de 
erros é de 5 pontos percentuais 
para mais ou para menos. A 

pesquisa está registrada jun-
to ao TRE/PR sob o nº PR-
04908/2016. Lembramos que 
esta é uma pesquisa isenta.

 Uma outra pesquisa di-

vulgada e que foi contratada 
pela própria coligação “Avan-
ça Arapoti” teve o pedido 
de impugnação registrado 
na Justiça Eleitoral sob o nº 

186-07.2016.6.16.0164. A co-
ligação “Juntos Somos Mais 
Fortes” apontou diversas ir-
regularidades apresentadas 
na pesquisa.

INTENÇÃO DE VOTOS
(ESTIMULADA) – VOTOS VÁLIDOS

INTENÇÃO DE VOTOS  (ESTIMULADA) – VOTOS TOTAIS
PESQUISA REGISTRADA TRE-PR SOB O N.º PR-04908/2016

PERÍODO DE COLETA DOS DADOS: 20 a 23 de setembro de 2016
NÍVEL DE CONFIANÇA: 95% (noventa e cinco por cento)
MARGEM DE ERRO MÁXIMA: 5 pontos percentuais para 

mais ou para menos e Nível de Confiança de 95%
AMOSTRA: 260 entrevistas

CONTRATANTE: SOMAR & EDUCAR S/S LTDA. - ME
CONTRATADA: DATA VOX BRASIL - ASSESSORIA E PESQUISA - EPP

Estatístico responsável: Diego Henrique Carvalho Camacho - CONRE - 9834-A

40,9%

BRAZ (DEM)

34,9%

BRAZ (DEM)

42,9%

IRANI (PDT) 

36,6%

IRANI (PDT) 

16,2%

CARLINHOS RATINHO (PSDB) 

13,8%

CARLINHOS RATINHO (PSDB) 

3,9%
BRANCOS/NULOS/NINGUÉM

10,8%

INDECISOS OU NÃO 
SOUBERAM RESPONDER
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 EM JAGUARIAÍVA

Candidaturas são indeferidas pela Justiça, 
mas são confirmadas através de recursos
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CANDIDATOS EM JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-PR) 
indeferiu todas as três 

candidaturas a prefeito e vice-
-prefeito de Jaguariaíva. No 
entanto, as coligações entra-
ram com recursos em instân-
cias superiores, o que garanti-
rá a participação de todos no 
pleito municipal do próximo 
domingo, 02 de outubro. 

A confusão se deve basi-
camente em relação a dúvida 
sobre qual a convenção do 
PSDB local foi a que valeu. Se 
aquela liderada pelo vereador 
José Marcos Pessa Filho (Mar-
quito) que formalizou o apoio 
a candidatura de reeleição do 
prefeito José Slobodá (PHS) 
ou aquela liderada por Ota-
lívio de Miranda que definiu 
candidatura própria com o 

nome do ex-prefeito Ademar 
Ferreira de Barros.

Além da indefinição do 
PSDB, outra questão que le-
vantou polêmica foi o pedido 
de impugnação da vice de Juca, 
Alcione Lemos, devido ao en-
tendimento de que ela, por ser 
ex-esposa do falecido prefeito 

Otélio Renato Baroni, poderia 
caracterizar uma nova ree-
leição. A situação foi rebatida 
pela coligação “Juntos Faremos 
Muito Mais” que alegou que o 
entendimento do STF é favorá-
vel a candidatura da vice.

Enquanto a situação não 
é resolvida na esfera jurídica, 

quem deve definir o imbróglio 
é o povo nas urnas. Uma deci-
são da Justiça local entendeu 
que o PSDB deve confirmar 
o apoio aos PHS, conforme 
recomendação da Executiva 
Estadual do partido, mas sobre 
essa decisão a coligação “Avan-
ça Jaguariaíva” já entrou com 

recurso, o que garantiu a pre-
sença de Ademar na disputa.

VEREADORES
Porém, na coligação pro-

porcional, o entendimento do 
TRE foi que o PSDB perma-
neça na chapa que apoia a re-
eleição do prefeito Juca. Assim 

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

VALOR: R$ 225,00

o PSDB, integra a coligação de 
vereadores com PHS e DEM 
(Jaguariaíva no Rumo Certo). 

A candidatura do verea-
dor Marquito foi indeferida, 
porém, com o recurso, ele 
está apto na disputa e utiliza-
rá o número 45.600, que era 
outra polêmica, já que a can-
didata Sara, homologada pela 
convenção na presidência de 
Otalívio de Miranda, tam-
bém havia escolhido o mes-
mo número. Com a definição 
do TRE, a candidata teve que 
escolher o número 45.500.

Dos 148 candidatos ins-
critos, seis renunciaram e um 
ainda aguardava julgamento, 
totalizando 141 candidatos a 
vereador divididos em sete 
coligações que tiveram suas 
candidaturas deferidas pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PR).

Eleição entre 
Juca, Ademar e 

Renata Baroni 
será decidida 

na urna, 
apesar das 

impugnações
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Sicredi traz a Peça teatral “Qual vai ser?”, 
e reúne mais de 700 jovens em Arapoti

ARAPOTI

No último 15 de Setem-
bro Arapoti recebeu a 
peça teatral “Qual vai 

ser?”, voltada para os jovens, em 
especial os que estão concluin-
do o Ensino Médio, a apresen-
tação mistura a linguagem da 
comédia com o stand-up por 
meio da interação dos atores 
com a plateia. No evento esti-
veram presentes mais de 700 
jovens de escolas estaduais, 
particulares e faculdades.

Para o Diretor Executi-
vo da Cooperativa essa ação 
vem de encontro com o Coo-
perativismo e com o objetivo 

do Sicredi na comunidade.
“É um projeto grandioso 

e muito importante para o Si-
credi, no ano passado trouxe-
mos a Jaguariaíva e esse ano 
a Arapoti. Esse é um dos pi-
lares do cooperativismo e um 
dos objetivos do Sicredi, que 
é contribuir com a melhoria 
da qualidade de vida da nossa 
comunidade, através de ações 
de conscientização do uso 
dos recursos. Estamos muito 
agradecidos por esse expres-
sivo público, é emocionante 
ver que podemos ter nossa 
parcela de contribuição com 
o futuro dos jovens” finaliza 
Saggin.

“Qual vai ser?” é pro-
duzida pela Liga Produção 
Cultural, com trilha sonora 
de Renato Mendonça, texto 
de Dedé Ribeiro e direção de 
Daniel Colin. A peça narrou a 
trajetória de Daniel, um ado-
lescente que ao terminar a 
escola tem que decidir entre 
assumir o pequeno armazém 
da família ou ir para a uni-
versidade. Mas este não será 
seu único desafio. Ao mesmo 
tempo, ele tem que lidar com 
Tuca, sua irmã viciada em 
compras, que está endividan-
do a família. O personagem 
também se encantará pela 
fascinante Leila.

SOBRE O SICREDI 
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com 
mais de 3,3 milhões de associados e 1.500 pontos 
de atendimentos, em 20 estados do País*. Referência 
internacional pela organização em sistema, com padrão 
operacional e utilização de marca única, o Sicredi conta 
com 121 Cooperativas de Crédito filiadas, distribuídas 
em cinco Centrais regionais – acionistas da Sicredi 
Participações S.A. –, uma Confederação, uma Fundação e 
um Banco Cooperativo, que controla uma Administradora 
de Bens, uma Corretora de Seguros, uma Administradora 
de Cartões e uma Administradora de Consórcios. 

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br 
* Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Tocantins, Pará, Rondônia, Goiás, Alagoas, Sergipe, 
Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Piauí e Bahia.

SERVIÇO

 Participação marcante dos jovens no teatro
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Interação com o público é uma das marcas do “Qual vai ser?” Um grande público presente prestigiou a peça

JAGUAR CONTABILIDADE

A Receita Estadual do Paraná informa que todas as em-
presas do varejo já estão obrigadas a emissão da Nota 
Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e), conforme 

Resolução SEFA nº 145/2015. O cronograma de obrigatorieda-
de da NFC-e iniciou em abril de 2015 e terminou em janeiro 
de 2016. Para as empresas que optaram em continuar a emitir 
Cupom Fiscal por equipamento ECF alerta-se que o respectivo 
prazo encerra em 31/12/2016. Recomenda-se que estas empre-
sas providenciem o mais breve possível seu credenciamento à 
emissão de NFC-e para evitar imprevistos de última hora, uma 
vez que a partir de 1º de janeiro de 2017 está vedada a emissão 
de Cupom Fiscal por equipamento ECF. 

Os Equipamentos de Cupons Fiscais não mais utiliza-
dos devem ser cessados conforme previsto na NPF 064/2012. 
Maiores informações sobre os pré-requisitos e passos necessá-
rios para se tornar um emissor de NFC-e, bem como todas as 
demais informações sobre o Projeto NFC-e, estão disponíveis 
no Portal SEFA/PR, menu lateral “NFC-e” ou Portal SPED/PR, 
Aba “NFC-e”.

CONTABILIZANDO SUCESSOS

NFC-e – Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica

obrigatoriedade de emissão

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

PAPO FEMININO
ALESSANDRA HEUER 
alessandra.heuer@hotmail.com

Como fazer o perfume 
durar mais?

Você comprou aquele perfume maravilhoso, 
passa antes de sair de casa, e uma hora

depois tem a sensação de que o cheiro foi 
embora? Então fique de olho nestas dicas.

APLIQUE NOS LUGARES CERTOS
 O certo é borrifar o perfume nos pontos onde a pulsação pode ser sentida, 
porque devido ao calor do sangue a região fica mais quente e ativa o 
cheiro bom. São cinco: atrás da orelha, na base do pescoço, no lado de 
dentro dos punhos e cotovelos e atrás dos joelhos.

NÃO ESFREGUE
Ao esfregar uma área perfumada, as suas moléculas são destruídas e o 
cheiro literalmente desaparece no ar.

PELE HIDRATADA OU ÚMIDA
Na pele seca o perfume tem dificuldade de fixar, já na pele oleosa vai 
durar mais tempo. Também é mais indicado passar logo depois do 
banho, com a pele ainda úmida.

NÃO GUARDE PERFUMES NO BANHEIRO
O banheiro não é o melhor lugar para guardar perfumes, porque 
a umidade e o calor podem destruir os componentes do perfume e 
diminuir o poder de sua fragrância. Guarde sempre em um local fresco e 
seco e longe de janelas com muito sol. 

NÃO COMPRE GATO POR LEBRE
São muitos os produtos conhecidos como “perfume”, mas existem 
variações, principalmente quanto à concentração de essência. E ela que 
determina a durabilidade e fixação do perfume, por isso fique atenta, se 
comprar uma água de banho, por exemplo, não espere a mesma fixação 
de um eau de parfum.

Eau de parfum
 tem entre 20% a 40% de essência e dura mais de 8 horas na pele
Eau de toilette
 tem de 8% a 17% e dura entre 6 e 8 horas
Eau de cologne ou água de colônia – tem de 5% a 8% e dura até 5 
horas
Body splash ou água de banho – tem entre 2% e 4% e dura no 
máximo 4 horas

ESPAÇO EXCLUSIVE
RENATO SANTOS* 
renato@espacoexclusive.com.br

É personal trainer e formado pelo Programa de Licenciatura em Educação Física pelas 
Faculdades Integradas de Itararé (FAFIT); Formado pelo Programa de Graduação em 

Bacharelado em Educação Física das Faculdades Integradas de Itararé (FAFIT);  Especialista 
em Fisiologia e Prescrição do Exercício pela Universidade Gama Filho (UGF); Personal 

Trainer do Studio Espaço Exclusive Jaguariaíva, localizado na cidade de Jaguariaíva-PR - 
Acesse meu Currículo Lattes - http://lattes.cnpq.br/8931986622396639

Exercício e Hipertensão Arterial

A hipertensão arterial é considerada uma doença silen-
ciosa, sem muitos sintomas aparentes. Em alguns casos 
pode apresentar dores na cabeça, falta de ar e atordo-

amentos. Tem-se como pressão arterial normal 120/80mmHg 
e um quadro já hipertenso os valores acima de 140/90mmHg 
em sistólica e Diastólica.

Para tal população hipertensa são indicados exercícios aeróbi-
cos (bicicleta, esteira), bem como os de força (musculação), sabendo 
que ambos, quando trabalhados em suas devidas proporções, po-
dem reduzir a pressão arterial e diminuir os níveis de colesterol na 
corrente sanguínea, tornam-se importantes aliados para popula-
ção hipertensa. Vale lembrar que, por questões de segurança, indi-
víduos com pressão arterial superior a 180/100mmHg não devem 
iniciar um programa de exercício f ísico antes de ser devidamente 
avaliado e liberado pelo seu médico.

Em resumo, o exercício f ísico tem efeitos benéficos tratan-
do-se de Hipertensão Arterial, uma vez que bem periodizado 
e estruturado pelo seu Personal. O que não se deve fazer “JA-
MAIS”, é ficar parado! 

UNIDADE DE JAGUARIAÍVA/PR
Rua João Tracz, 162 – Jardim Matarazzo 

Fone: (43) 3535-7190
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ELEIÇÕES MUNICIPAIS
PM prepara esquema 
especial de segurança 

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

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

Como se dará a recuperação da economia brasileira?

O consumo continua ameaçado pela 
alta do desemprego, alta que haverá 
de persistir ante as conhecidas reações 

defasadas do mercado de trabalho ao restante 
da economia. Interpretando de outro modo, ain-
da que a recuperação começasse amanhã, o de-
semprego haveria de subir por mais um tempo, 

já que contratações apenas se dão quando em-
presas estão seguras do destino que lhes espera.

Não há segurança na economia bra-
sileira, por mais confi ável que a equipe eco-
nômica pareça ser, o que me leva à segunda 
vulnerabilidade dos cenários de retomada. 
Pressupõe-se que empresas voltarão a investir, 

já que há melhora dos indicadores de confi an-
ça, percepção de que o governo fará os ajustes 
e reformas necessários, e que prevalecerá am-
biente condizente com a tomada de risco. Tal-
vez fi que mais fácil visualizar com a projeção 
de variação do PIB para 2016 e 2017 do FMI 
(Fundo Monetário Internacional). 

V árias empresas, no entanto, estão 
excessivamente endividadas, e te-
rão de se preocupar em manter suas 

obrigações em dia antes de tomar qualquer 
atitude mais audaciosa. Os bancos, preocupa-
dos com a situação fi nanceira de muitas des-
sas empresas, não terão muita disposição de 
conceder novos empréstimos. Sem crédito, sem 

novos empréstimos, não há fi nanciamento 
para o investimento. O governo, que por tanto 
tempo preencheu essa lacuna por intermédio 
do BNDES, já não pode mais fazê-lo. 

Sobretudo se pretende de fato levar a 
cabo algumas das reformas propostas, inclu-
sive do próprio banco de fomento.

O que fi ca, portanto, para impulsionar a 

recuperação da economia brasileira? Sobra o 
cenário externo, um cobiçado cenário externo 
positivo para as nossas exportações, investi-
dores estrangeiros com vontade de fi nanciar 
operações no País, não apenas de arrebanhar 
lucro fácil com o diferencial existente entre as 
taxas de juros domésticas e as que prevale-
cem no resto do mundo.

JAGUARIAÍVA 

O efetivo do 1º Batalhão de Po-
lícia Militar (1ºBPM), com o 
apoio de policiais militares de 

outras unidades da região - a 5ª Com-
panhia de Polícia Rodoviária Estadual, 
5ª Companhia de Polícia Escolar Co-
munitária e 4ª Companhia de Polícia 
Ambiental – Força Verde – iniciará a 
“Operação Eleições 2016” a partir des-
ta quarta-feira, 28 de setembro.

O policiamento será intensificado 
nos nove municípios sob responsabi-
lidade do 1º BPM: Ponta Grossa, Pal-
meira, Porto Amazonas, Carambeí, 
Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Sengés 
e Arapoti. O efetivo acompanhará des-
de a distribuição das urnas até a finali-
zação das eleições nestes municípios 

com a apuração dos votos. A Operação 
contará com o emprego de mais de 500 
policiais militares e de 70 viaturas.

No dia das eleições (2 de outu-
bro), 273 locais de votação serão co-
bertos pela ação da PM, seja através 
de policiamento fi xo, seja através de 
policiamento motorizado com Pon-
tos-Base. Somente em Ponta Grossa, 
são 115 locais.Também haverá refor-
ço no policiamento junto aos Fóruns 
de cada Comarca, haja vista a atua-
ção conjunta ao Poder Judiciário em 
caso de crimes eleitorais.

A população pode contribuir 
com a segurança comunicando à 
PM qualquer irregularidade através 
do telefone 190. O Comando da PM 
pede a colaboração do cidadão para 
o bom andamento do pleito eleitoral. 

Serão disponibilizadas 70 viaturas nos 9 municípios 
da região com o intuito de coibir os crimes eleitorais
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PROJEÇÕES DO FMI PARA A ECONOMIA GLOBAL

BRASIL

ECONOMIA MUNDIAL
PAÍSES RICOS
ESTADOS UNIDOS
ZONA DO EURO
JAPÃO
EMERGENTES

CHINA
ÍNDIA
RÚSSIA
ÁFRICA DO SUL
MÉXICO
NIGÉRIA
AM. LATINA E CARIBE
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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

VEREADOR:
JULIANO DA AUTOESCOLA – 17123

PREFEITO – ADEMAR/LEOMAR - 45

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

 “Biotecnologia Aplicada e 
Sustentabilidade” contou 
com a participação dos 
Acadêmicos da FAJAR
Estudantes da FAJAR 
apresentaram suas 
pesquisas durante a II Mostra 
de Cursos e Projetos IFTECH. 
O IFTECH tem por objetivo 
fortalecer a relação entre 
o IFPR – Instituto Federal 
do Paraná e a comunidade 

local, valorizar e divulgar 
cursos, pesquisas e ações 
de extensão no campus 
Jaguariaíva. Estimular a 
disseminação de iniciativas 
em Ciências e Tecnologia e 
possibilitar debates sobre 
temas interdisciplinares 
relacionados aos arranjos 
produtivos locais.
Os acadêmicos de 
Engenharia Florestal 

da FAJAR fi zeram a 
apresentação oral de painéis 
dos  resumos das atividades 
dos projetos de pesquisa dos 
seus trabalhos de conclusão 
do curso - TCC. 

Professora Daniella 
Cristina Magossi

Coordenadora do Curso
de Engenharia Florestal

CNPJ: 25.874.331/0001-81. COLIGAÇÃO: A FORÇA DO POVO. VALOR: 350,00

II MOSTRA DE CURSOS E PROJETOS IFTECH:
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CANDIDATOS A VEREADOR DE ARAPOTI
COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS + EDUCAÇÃO

(PSL/PR)
Adauto Barbarini Tio do Queijo (PSL) 17.234
Alexandre de Melo (PSL) 17.100
Alziro (PR) 22.097
Amanda (PR) 22.020
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
Luiz Carlos dos Anjos (PSL) 17.444
Marcelo Batatinha (PSL) 17.456
Marina (PR) 22.789
Nardo (PR) 22.366
Patrícia (PR) 22.234
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
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)

Adilson Cabeleireiro (PMN) 33.333
Adriano (SD) 77.000
Amélia (PMN) 33.111
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
Polaco (SD) 77.234
Sebastiana (PROS) 90.456
Sueli (SD) 77.999

JUNTOS SOMOS + DEMOCRACIA, TRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

(PMDB/PV/PTN)
Antônio Carlos de Oliveira (PTN) 19.020
Araci (PTN) 19.215

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
Zito (PMDB) 15.015

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

DEM/PTB
Airto Araújo (DEM) 25.113
Claudio (DEM) 25.555
Cleitinho (DEM) 25.110
Douglas (PTB) 14.144
Fuque (DEM) 25.252
Joel do Bar (PTB) 14.114
Maria Ferrari (DEM) 25.111
Marineo Ferreira (PTB) 14.789
Pastor Antônio (PTB) 14.123
Pili (DEM) 25.777
Sílvio Alemão (DEM) 25.123
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
Quati do Gás (PPS) 23.666
Ricardinho (PPS) 23.456
Sílvio Lopes (PP) 11.452
Soeli (PSB) 40.400
Valdeci Barbarini (PP) 11.222
Zé Caetano (PP) 11.258

CANDIDATOS A PREFEITO DE ARAPOTI

COLIGAÇÃO:
Avança Arapoti (DEM/PP/
PPS/PTB/PSB)

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

BRAZ RIZZI
COLIGAÇÃO:
Coligação Juntos Somos + 
Fortes (PDT/PMDB/PSL/PR/PEN/
PSC/SD/PMN/PROS/PV/PTN)

CANDIDATO:
Irani José Barros – Irani 
(PDT) – 12.
Vice: Potinho (PMDB)

IRANI BARROS
COLIGAÇÃO:
Coligação Sim, Nós 
Podemos (PSDB/PSD)

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

LUIS CARLOS MOREIRA

NESTAS ELEIÇÕES

Confira tudo o que é preciso 
para votar com tranquilidade
No próximo dia 2 de outubro, 144.088.912 brasileiros vão às urnas para 
escolher 5.568 prefeitos e 57.931 vereadores. Só não votarão neste pleito 
municipal os eleitores do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, 
onde não há representantes desses cargos, e os que estão cadastrados 
para votar no exterior, que só escolhem o presidente da República.

O CAMINHO DO VOTO

HORÁRIO DA VOTAÇÃO
O eleitor pode ir à sua seção eleitoral 
e votar das 8h às 17h, considerado o 
horário local de seu município.

LOCAL DA VOTAÇÃO
Em seu título de eleitor, constam 
informações sobre a zona eleitoral e 
a seção onde você vota. Mas, se você 
não sabe onde vota ou perdeu o título, 
pode consultar o local de votação e o 
número do seu título no Portal do TSE. 

DOCUMENTO
No dia da eleição, não é obrigatória 
a apresentação do título de 
eleitor. No entanto, é necessário 
apresentar ao mesário um 
documento oficial com foto 
(carteira de identidade, passaporte, 
carteira de categoria profissional 
reconhecida por lei, certificado de 
reservista, carteira de trabalho ou 
carteira nacional de habilitação). 
Não será admitida a certidão de 
nascimento nem de casamento.

ORDEM DE VOTAÇÃO

JUSTIFICATIVA
O eleitor que não puder comparecer ao seu local de votação e, em consequência, não 
votar, deve justificar a ausência. É necessária uma justificativa para cada turno em que 
o eleitor foi ausente, ou seja, se faltar à votação no primeiro turno, deverá fazer uma 
justificativa; se faltar ao segundo turno, outra justificativa. A justificativa pode ser feita 
no dia da eleição em um dos postos de justificativa ou em até 60 dias após a ausência. 
Clique aqui para mais informações sobre justificativa eleitoral.

O primeiro voto será para o cargo de vereador. Para votar no candidato 
de sua preferência, digite os cinco números do candidato, confira o nome 
e a foto dele e, caso esteja correto, tecle “CONFIRMA”. Se você errou o 
número, tecle “CORRIGE”, digite os números corretos, e confirme o seu 
voto. Para votar somente no partido, o chamado voto de legenda, o eleitor 
deve digitar somente os dois primeiros números, pois esses identificam o 
partido. Antes da confirmação do voto, a urna apresentará a informação 
do respectivo partido e mensagem alertando o eleitor que, se confirmado 
o voto, ele será computado para a legenda.

O segundo voto será para o cargo de prefeito. Para votar no candidato de 
sua preferência, digite os dois números do candidato, confira o nome e a foto 
dele e, caso esteja correto, tecle “CONFIRMA”. Se você errou o número, tecle 
“CORRIGE” e digite os números corretos, repetindo a operação até confirmar 
o seu voto. Ao final da votação, a urna eletrônica exibe a palavra “FIM” e emite 
um sinal sonoro indicando a conclusão do voto.

1

2

Eleitores votarão primeiro para vereador e depois para prefeito

AG
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C
IA BRASIL

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
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“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EL LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSA-
DOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.”  A DOUTORA LÍVIA SIMONIN SCAN-
TAMBURLO, JUIZA SUBSTITUTA DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA ESTADO DO 
PARANÁ, na forma da Lei, etc..., F A Z   S A B E R, a quem o conhecimento desde couber 
e a quem interessar, possa de que por este juízo, se processam os autos de USUCAPIÃO, 
autuado sob nº 0002039-81.2016.8.16.0100 em que são requerentes SERGIO LINO DE 
MELO e VIVIANE KARPINSKI DE MELO e para que chegue ao conhecimento de to-
dos 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: GUILHERME JOSÉ DE MELO e sua esposa CLEUSA CAMPOS DE MELO; 
DIONÍSIO BARBOSA e sua esposa, se casado for; HUMBERTO JOSÉ DA SILVA REIS e 
sua esposa; MÁRCIA REGINA SCHENA REIS; FÁBIO FERREIRA DO AMARAL e sua 
esposa SILVIA MARIA REIS DO AMARAL 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: “Uma 
parte de terras rurais, situada no lugar denominado “Sitio Agua Santa”, neste Município 
e Comarca, com área de 9,3483 há, “Partindo do Vértice de número 0PP, de coordena-
das E=639983,3412m e N=7304249,6412m, segue em azimute e distancia de 25°19’12” 
e 23,924m; até encontrar o vértice de numero P01, de coordenadas E=639993,573m e 
N=7304271,2671m, segue em azimute e distância de 13°24’02” e 45,239m; até encon-
trar o vértice de número P02, de coordenadas E=640004,0575m e N=7304315,2742m, 
segue em azimute e distância de 23°14’17” e 24,718m; até encontrar o vértice de nume-
ro P03, de coordenadas E=640013,8102m e N=7304337,9872m, segue em azimute e 
distância de 32°38’17” e 30,876m; até encontrar o vértice de numero P04, de coordena-
das E=640030,4628m e N=7304363,9881m, segue em azimute e distância de 26°24’59” 
e 24,135m; até encontrar o vértice de numero P05, de coordenadas E=640041,2003m e 
N=7304385,6032m, segue em azimute e distância de16°18’52” e 69,946m; até encontrar 
o vértice de numero P06, de coordenadas E=640060,8488m e N=7304452,7327m, se-
gue em azimute e distância de 26°39’54” e 23,369m; até encontrar o vértice de numero 
P07, de coordenadas E=640071,3362m e N=7304473,6163m, segue em azimute e dis-
tância de 45°17’52” e 164,216m; até encontrar o vértice de numero P08, de coordenadas 
E=640188,056337m e N=7304589,12977m, segue em azimute e distância de 62°00’10” e 
90,632m; até encontrar o vértice de numero P09, de coordenadas E=640268,081616m e 
N=7304631,67485m, segue em azimute e distância de 90°40’55” e 77,982m; até esse ponto 
confrontou-se com terras de Guilherme José de Melo, até encontrar o vértice de número 
P10, de coordenadas E=640346,057828m e N=7304630,74656m, segue em azimute e dis-
tância de 98°07’12” e 55,669m; até encontrar o vértice de numero P11, de coordenadas 
E=640401,1685m e N=7304622,8835m, segue em azimute e distância de 113°15’45” e 
46,992m; até encontrar o vértice de numero P12, de coordenadas E=640444,339826m e 
N=7304604,32444m, segue em azimute e distância de 124°46’40” e 44,398m; até encon-
trar o vértice de numero P13, de coordenadas E=640480,807042m e N=7304578,99998m, 
segue em azimute e distância de 208°56’01” e 191,462m; até encontrar o vértice de nu-
mero P14, de coordenadas E=640388,1785m e N=7304411,4364m, segue em azimute e 
distância de 273°45’36” e 21,885m; até esse ponto confrontou-se com terras de Dionísio 
Barbosa, até encontrar o vértice de numero P15, de coordenadas E=640366,340503m e 
N=7304412,87156m, segue em azimute e distância de246°55’00” e 12,114m; até encontrar 
o vértice de numero P16, de coordenadas E=640355,19604m e N=7304408,1219m, segue 
em azimute e distância de 284°36’06” e 18,84m; até encontrar o vértice de numero P17, 
de coordenadas E=640336,964135m e N=7304412,87156m, segue em azimute e distân-
cia de 245°13’20” e 137,113m; até encontrar o vértice de numero P18, de coordenadas 
E=640212,473938m e N=7304355,40758m, segue em azimute e distância de 216°17’28” 
e 48,099m; até encontrar o vértice de numero P19, de coordenadas E=640184,004424m e 
N=7304316,63863m, segue em azimute e distância de 251°32’13” e 97,059m; até encon-
trar o vértice de numero P20, de coordenadas E=640091,941467m e N=7304285,90065m, 
segue em azimute e distância de 251°32’13” e 114,494m; até esse ponto confrontou-se com 
terras de Humberto J. S. Reis, até encontrar o vértice de número 0=PP que é o ponto inicial 
da descrição deste caminhamento.”; ficando desde logo os interessados incertos, desco-
nhecidos 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. 334 e 344 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. Cum-
pra-se. Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, estado do Paraná, aos sete dias do mês 
de janeiro do ano de dois mil e quinze. a) Lívia Simonin Scantamburlo. Juíza Substituta

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

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERES-
SADOS, COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS”. O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUS-
SAU 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 Direito, que expedisse o 
presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O  dos confrontantes do imóvel usucapiendo 
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 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 terreno com 
402,80 m2 (quatrocentos e dois metros e oitenta centímetros quadrados), no loteamento 
denominado Vila Nova, situado no quadro urbano desta cidade”, ficando desde logo os 
interessados incertos, desconhecidos e não sabidos, advertidos de que se não contestada 
a presente ação, presumir-se-ão como aceitos e verdadeiros os fatos articulados pelos 
autores – art. 285 e 319 do CPC e que no prazo para contestação começará a fluir a partir 
da publicação do presente edital, sendo que eventual contestação deverá  ser apresen-
tada através de advogado legalmente constituído. E para que chegue ao conhecimento 
de todos mandou expedir o presente edital que será afixado 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

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

www.folhapr.com.br
ANÚNCIE:

(43) 3535-3142

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

RODAS e PNEUS, Recuperação de 
rodas. WEST RODAS – Ponta Grossa, 
Nova Rússia. Fone (42) 3222-1212.

VENDO FUSCA ano 1980, 
motor 1.500, valor R$3.700,00. 
Contato: (43) 96209203 ou 
(43) 99146286

DIA DAS CRIANÇAS – Lindos 
presentes CACAU SHOW DE 
JAGUARIAÍVA. Visite a loja na Av. 
Conde Francisco Matarazzo, 118. 
Fone 3535-4525.

PODÓLOGA em Jaguariaíva – 
Fone (43) 9652-4821.

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.

CLASSIFICADOS 
MASSOTERAPIA – Correção, 
Relaxamento, Ajuste corporal. 
Técnica oriental. Nádia Y. Fukazawa 
Kasai. Fone (43) 3535-4224 ou 
(43) 9833-9767.

ALINHAMENTO 3D, SUS-
PENSÃO, balanceamento, cal-
ibragem, recuperação de rodas, 
em Ponta Grossa: WEST RODAS. 
Rua Júlia Lopes, 49, Nova Rússia – 
Ponta Grossa – PR. Fone 42 3222-
1212.

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.

ELEIÇÕES 2016

TRE-PR esclarece questões sobre
os chamados “mitos eleitorais”

ARAPOTI

O Núcleo Regional de 
Educação de Wences-
lau Braz (NRE-WB), 

através da coordenadora do 
Programa Patrulha Escolar, 
professora Cristiane Capora-
so, promoveu na terça-feira, 
20, em parceria com o Investi-
gador da Policial Civil do mu-
nicípio de Wenceslau Braz, El-
cio Pinto Roque, uma palestra 
sobre o Combate às Drogas, 
Abuso Sexual e Comporta-
mento. 

O evento contou com a 
participação dos alunos e pro-

fessores do período matutino 
do Colégio Estadual João Pau-
lo II de Arapoti. A palestra é 
uma ação voluntária do inves-
tigador Elcio que, em seus dias 
de folga, realiza esse trabalho 
junto às escolas. 

“Buscamos reafirmar o 
propósito de defender nossas 
Crianças e Adolescentes do 
mal das drogas, as quais têm 
assolado nossa sociedade e 
destruído nossas famílias”, 
falou o investigador. O pa-
lestrante afirmou ainda que 
“acredita que a Educação é o 
melhor caminho para mudar 
a vida das pessoas”.  

NRE realiza palestra sobre combate às drogas
 EDUCAÇÃO

O investigador utiliza o tempo de folga para 
realizar palestras em colégios da região
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No período eleitoral é comum surgirem correntes de e-mails e postagens nas redes sociais 
chamando a atenção para diversos aspectos do processo. Listamos abaixo alguns mitos que são 

inteiramente falsos. Se você receber alguma mensagem com este conteúdo, simplesmente ignore-a.

Mito nº 1 - Se mais de 50% dos votos 
forem nulos, a eleição é anulada
FALSO

Como apenas os votos válidos são considerados 
na contagem final, se a maioria dos eleitores 
votar nulo, todos esses votos serão descartados 
e ganhará o candidato com o maior número de 
votos válidos.
Mesmo se mais de 50% dos eleitores votarem 
nulo, a eleição não é anulada. A confusão ocorre 
devido a uma interpretação equivocada do art. 
224 do Código Eleitoral. A "nulidade" a que a 
legislação se refere diz respeito a votos tornados 
nulos por decisão judicial (devido à prática de 
abuso de poder político, por exemplo):

"Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de 
metade dos votos do país nas eleições 
presidenciais, do Estado nas eleições federais 
e estaduais ou do município nas eleições 
municipais, julgar-se-ão prejudicadas as 
demais votações e o Tribunal marcará dia para 
nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 
(quarenta) dias."

Mito nº 2 - Voto em branco 
vai para quem está ganhando
FALSO

As eleições gerais de 1998 ficaram marcadas 
por uma mudança fundamental na totalização 
dos votos em branco para os cargos eleitos 
pelo sistema proporcional. Prevista na 
Constituição da República de 1988, mas 

regulamentada apenas com a edição da Lei 
das Eleições (Lei 9504/97), a alteração fez com 
que os votos em branco não fossem mais 
contabilizados nas eleições para os cargos 
de deputado federal, estadual e vereador. No 
caso das eleições majoritárias (para prefeito, 
senador, governador e presidente), os votos 
em branco já eram considerados inválidos 
anteriormente a essa lei.

Mito nº 3 - Nas eleições para 
vereador e deputado, quem tem 
mais votos sempre é eleito
FALSO

O eleitor muitas vezes não entende por que um 
candidato bem votado não consegue vaga no 
Poder Legislativo, enquanto outro com menos 
votos se elege. Isso ocorre porque, nas eleições 
proporcionais (para deputado federal, deputado 
estadual e vereador), as vagas são distribuídas 
de acordo com a votação recebida por cada 
partido ou coligação. Ou seja, além de obter 
votos para si, o candidato também depende 
dos votos para o partido ou para sua coligação.
Ao contrário das eleições majoritárias (prefeito, 
governador, senador e presidente), em que se 
elege o mais votado, no caso dos proporcionais 
a vitória depende do cálculo dos quocientes 
eleitoral e partidário. O quociente eleitoral é 
o resultado da divisão do número de votos 
válidos (desconsiderados os nulos e brancos) 
pelo total de lugares disponíveis. Para cálculo 
do quociente partidário, divide-se o número 

de votos obtidos por partido ou coligação, pelo 
quociente eleitoral, chegando-se ao número de 
vagas a que cada um tem direito.

Mito nº 4 - Quem não votou na 
última eleição não pode votar
FALSO

Muita gente pensa que, se não votar numa 
eleição, será automaticamente impedido 
de votar no próximo pleito. No entanto, isso 
não é verdade. Para ter o título cancelado, 
é preciso que o eleitor não tenha votado 
nem justificado a ausência por três turnos 
consecutivos.
Mesmo se o eleitor não votou em um dos 
turnos, deve votar no outro. Não deixe de votar 
por desinformação. Consulte sua situação 
eleitoral e mantenha sempre seu título em dia.

Mito nº 5 - Depois da eleição é possível 
saber em quem o eleitor votou
FALSO

Uma dúvida frequente dos eleitores diz 
respeito ao sigilo do voto. Seria possível 
descobrir em quais candidatos ele votou? A 
resposta é simples: não. A urna eletrônica utiliza 
criptografia (linguagem codificada) e não está 
conectada à internet. Além disso, ela somente 
grava a indicação de que o eleitor já votou. 
Com o embaralhamento interno dos dados 
e outros mecanismos de segurança, não há 
nenhuma possibilidade de se verificar em quais 
candidatos um eleitor votou.
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 FATI E FAJAR
Faculdades participam
de Feira de Profissões

Lançamento 
da Campanha 

Vestibular 2017 

Equipe do Vestibular 2017 Fati-Fajar 
com estudantes na Feira de Profissões

Fábio Washington 
Diretor da FATI e José 
Carlos de Carvalho 
Diretor da FAJAR
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Aconteceu, em Piraí do Sul, 
no dia 20 de outubro, a II Feira de 
Profissões promovida pela Rede 
de Educação Marcelinas, no 
Colégio Santa Marcelina, com o 
fim de orientar e informar as co-
munidades escolares da cidade 
sobre os cursos ofertados pelas 
faculdades da região.

As faculdades FATI e FAJAR 
participaram com a sua equipe 
do Vestibular 2017, com diretores, 
coordenadores, professores e aca-
dêmicos dos cursos de Adminis-
tração, Biocombustíveis, Ciências 
Contábeis, Direito, Letras e Enge-
nharia Florestal.

Além de informações sobre 
os cursos e o vestibular, os alunos 

de Piraí do Sul puderam também 
receber orientações sobre as diver-
sas profissões que resultam da for-
mação ofertada pelos cursos das 
faculdades FATI-FAJAR. 

Mais de três centenas de es-
tudantes foram atendidos pela 
equipe, que resultou em dezenas 
de inscrições para o Vestibular 
Fati-Fajar 2017

Uma excelente iniciativa do 
Colégio Santa Marcelina que, 
pelo segundo ano consecutivo 
promove o evento FEIRA DE 
PROFISSÕES, com a participa-
ção das instituições de ensino 
superior da região. Também se 
fizeram presentes outras duas 
faculdades da região.

No dia 21 de setembro, nas 
instalações da Faculdade Jaguaria-
íva – FAJAR, foi lançada a Campa-
nha de Vestibular 2017 do Grupo 
Fati-Fajar. A recepção para Pro-
fessores e Acadêmicos se deu das 
18h30min até 20h30min.

Acadêmicos e professores re-
ceberam material da campanha e 
brindes, com a presença dos dire-
tores José Carlos de Carvalho (FA-
JAR) e Fábio Washington (FATI).

A FATI – Faculdade Ara-
poti promoveu, no período de 
19 a 22 de setembro, o XIII 
Encontro de Apresentação de 
Artigos Científicos, com a par-
ticipação de acadêmicos, pro-
fessores e convidados.

As atividades se iniciaram 
com a palestra da Dra. Au-

dimara Boutin, a qual abordou 
o tema A PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO ACADÊ-
MICO, no dia 19.

As apresentações de artigos 
pelos alunos e professores ins-
critos, tanto do curso de Admi-
nistração como do de Pedagogia, 
aconteceram nos dias 20, 21 e 22.

Apresentação de trabalhos científicos 
do curso de Administração
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XIII Encontro de Apresentação
de Artigos da Faculdade Arapoti
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Visite nosso novo site!
www.fotoeartecomunicacao.com

 Parabéns ao empresário 
Christian Wolk, que 
reinaugurou sua loja, com 
muito charme e elegância

Colaboradores aniversariantes do mês 

da empresa JAGUAR CONTABILIDADE: 

Fábio, Taize, Dafne e João. Parabéns!

A Miss Jaguariaíva, Brenda 
Silva, iniciou nesta semana 

o seu curso de inglês na 
JUMPER! Profissões e 

Idiomas

Treinamento de Atendimento ao 

Cliente da JUMPER Profissões 
e Idiomas de JAGUARIAÍVA, 

para vendedores e atendentes 
da CALÇADOS IPIRANGA e do 

Supermercado IRMÃOS ULRICH! 
Funcionários motivados e 
preparados para um novo 

nível de atendimento, um novo 

conceito para a empresa, a bem 
dos seus clientes

Tem como 
não amar 

essa fadinha 
Valentina?

Mariá, o tão sonhado 15 

anos chegou! Parabéns!

Ana Flavia, da cidade vizinha de Itararé, encanta a todos aqui com o seu charme. Parabéns pelo seu primeiro aninho
A fazendinha do Gustavo, estará animada 

pra comemorar seus 2 aninhos

Nosso abraço ao Dr. Cicero, comemorando aniversario 

neste dia 23.09(na foto com a esposa Karine)

Dr. Rogério Ribas, parabéns pelo seu aniversário no último daí 15.09. Felicidades sempre (na foto com a esposa Eveli)


