
Jaguariaíva, 14 de maio de 2018 | Ano XVIII | N° 442 R$ 2,00

www.folhapr.com.br         |            Folha Paranaense         |       folha@folhapr.com.br         |         Diretor: Augustinho A. Ludwig         |         Tel.: (43) 3535.3142

FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 
Norte Pioneiro

Com pouco mais de um mês a frente do Executivo Estadual, a Governadora participará de 
solenidade de inauguração de unidades populares em evento na Praça Getúlio Vargas pro-
gramado para iniciar às 15h.
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Ex-prefeito Braz tem novo 
recurso negado na tentativa 
de retomada do mandato

Francilei assume mandato 
de vereador como 
suplente pela segunda vez

Começaram as disputas do 
futsal municipal em Jaguariaíva

ACIAJA mobilizou autoridades 
em defesa do comércio local

Muitos esperavam que na última quar-
ta-feira, 09 de maio, fosse apresentado o 
parecer sobre o processo de quebra de deco-
ro parlamentar contra o vereador Giovanni 
Carneiro (Progressistas).

Iniciada no último dia 07 de maio, o perío-
do de inscrições para o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) segue até esta sexta-feira, 
18 de maio. As inscrições devem ser feitas na 
Página do Participante.

Eleições 2018
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Segurança

Retomada de mandato

Eleições 2018

Jaguariaíva terá nova sede 
do Corpo de Bombeiros

Ex-prefeito Braz teve novo 
recurso negado pela Justiça

TRE finalizou campanha 
de cadastro de títulos

Foi publicado na última 
semana o edital para con-
tratação de empresa que 
fará a construção do Bata-
lhão do Corpo de Bombei-
ros de Jaguariaíva.  A verba 
do Estado será de mais de 
R$ 1,4 milhão e a prefeitura 
já deu como contrapartida 
o terreno, localizado em 
frente ao Condomínio Ma-
tarazzo.

O prefeito municipal, 
José Sloboda, comemora 
a conquista, que dará con-
dições melhores aos bom-

beiros de um atendimento 
ainda melhor à população. 
“Esta era uma necessida-
de do município pleiteada 
desde o ano de 2008 e que 
agora, através de contato e 
apoio do deputado Pedro 
Lupion e da governadora 
Cida Borghetti, deve tor-
nar-se realidade”, relata. 

Atualmente o Corpo de 
Bombeiros de Jaguariaíva, 
que também atende os mu-
nicípios de Sengés e Arapo-
ti, está instalado em sede 
provisória, cedida pela Pre-
feitura Municipal, no Con-
domínio Matarazzo.

A Justiça da Comarca 
de Arapoti negou no último 
dia 04 de maio um novo 
pedido de liminar apre-
sentado pela defesa do ex-
-prefeito Braz Rizzi (DEM) 
para que ele retomasse o 
mandato. O Juiz Djalma 
Aparecido Gaspar Júnior 
indeferiu o recurso em que 
o ex-prefeito alegava irre-
gularidades na condução 
do processo de cassação 
pela Câmara Municipal, 
ocorrido em setembro do 
ano passado.

A defesa de Braz já ha-
via entrado com outros 
quatro Mandados de Se-
gurança dos quais três já 
haviam sido negados pela 
Justiça e um ainda aguarda 
conclusão. O novo recurso 
reforça o pedido das ações 
anteriores, apontando que 
existe ausência de justa 
causa para a instauração 
do processo, vícios formais 
na condução dos trabalhos 
pela Comissão Processante, 
a suspeição e impedimen-
to do relator da Comissão, 
vereador Divair da Silva, 
a violação do princípio do 

contraditório por não ter 
sido realizada a oitiva com 
denunciante Raudinei de 
Paula, entre outras argu-
mentações.

Braz Rizzi foi cassado 
pela Câmara Municipal 
por seis votos a três em 
sessão realizada no dia 14 
de setembro do ano passa-
do.  O processo foi basea-
do em denúncia elaborada 
por Raudinei de Paula que 
apontou como irregulari-
dade a cessão de maquiná-
rios agrícolas do Município 

O prazo para regulariza-
ção da situação eleitoral en-
cerrou-se no dia 9 de maio, 
mas os cartórios eleitorais 
continuam atendendo os 
eleitores. Caso o eleitor em 
situação irregular neces-
site com urgência de um 
documento para o qual se 
exija certidão de quitação 
eleitoral, ele pode solicitar 
a emissão de certidão cir-
cunstanciada, com valor de 
certidão de quitação mas 
com prazo de validade até 
4/11.

Nela constarão o moti-
vo pelo qual a situação do 
eleitor está irregular e a re-
comendação para procurar 
a Justiça Eleitoral tão logo 
ocorra a reabertura do ca-
dastro eleitoral, em 5 de no-
vembro.

Se o eleitor não estiver 
quite com a Justiça Eleito-
ral não poderá tirar sua cer-
tidão de quitação eleitoral e 
sofrerá os seguintes impedi-
mentos:

a) tomar posse em con-

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

Além de Jaguariaíva, a Unidade atende também os municípios 
de Arapoti e Sengés. Foto: Divulgação

Braz teve o mandato 
cassado pela Câmara em 

setembro do ano passado.

O processo

para a Associação dos Agri-
cultores do Bairro Cerro do 
Leão sem a autorização le-
gislativa.

A campanha de vacina-
ção contra a febre aftosa 
está acontecendo neste mês 
de maio na maioria dos 
estados do Brasil. Os reba-
nhos de bovinos e búfalos, 
de todas as idades, deverão 
ser vacinados. A regra só 
não vale para os estados do 
Acre, Espírito Santo e Para-
ná, que imunizarão apenas 
os animais de até 24 meses.  

Segundo o Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, cerca de 
218 milhões de animais de-
vem ser vacinados. Quem 
não comprovar que reali-
zou a vacinação no rebanho 
pode ser multado.  

A divisão de febre aftosa 
do ministério orienta que a 
vacina seja aplicada na re-
gião da tábua do pescoço, 
debaixo do couro do animal 
(região subcutânea).

Confira outros cuida-
dos que devem ser tomadas 
para garantir o sucesso da 
imunização: 

•Só vacine bovinos e bú-
falos.

•Transporte a vacina 
em caixa térmica.

Febre Aftosa
Produtores paranaenses 
devem vacinar animais 

de até 24 meses

Fique atento:

•Mantenha a vacina no 
gelo até o momento da apli-
cação.

•Vacine o gado na hora 
mais fresca do dia.

•Preencha a declaração 
de vacinação e a entregue 
no serviço veterinário ofi-
cial do estado junto à nota 
fiscal de compra das vaci-
nas.

•Produtor do Paraná 
– na hora da compra apre-
sente o Cartão do Produtor.

SÃO PAULO - vacinar 
animais de todas as idades

PARANÁ – vacinar ani-
mais de até 24 meses

Foto: Divulgação/TRE-PR

curso público; 
b) receber vencimentos, 

remuneração, salário ou 
proventos, se for servidor 
público; 

c) participar de concor-
rência pública; 

d) obter empréstimo, 
desde que não se trate de 
instituição bancária priva-
da; 

e) obter passaporte ou 
CPF, caso tenha mais de 18 
anos; no caso do passapor-
te, também não é possível 
renová-lo;

f) matricular-se em es-
tabelecimento de ensino 
oficial ou fiscalizado pelo 
governo, caso tenha mais de 
18 anos;

g) além disso, o eleitor 
com título cancelado não 
pode votar.
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A Governadora Cida Borghetti fará a primeira visita oficial à região. Foto: Divulgação/AEN-PR

Francilei assumiu pela 
segunda vez na condição de 
suplente. Foto: Divulgação

Vereador é acusado por ter cometido o crime 
de estelionato qualificado

Política Jaguariaíva

Arapoti

Governadora Cida Borghetti estará 
esta semana em Jaguariaíva

Francilei assume 
cargo de vereador

Relator tem 15 dias úteis para 
emitir parecer sobre denúncia 

contra vereador Giovanni

Pouco mais de um mês 
após assumir o cargo de 
Governadora do Estado do 
Paraná em substituição a 
Beto Richa, que disputará 
uma vaga no Senado Fede-
ral, Cida Borghetti fará sua 
primeira visita à região. Ela 
participará de evento na 
tarde de sexta-feira, 18, na 
Praça Getúlio Vargas, onde 
fará o lançamento de casas 
populares, anunciará o pro-
jeto piloto de condomínio 
do idoso e assinará ordens 
de regularização fundiária.

A Governadora já se 
apresenta como pré-candi-
data ao Governo do Estado 
e tem aproveitado o pouco 
tempo que resta até a elei-
ção para fazer um verdadei-
ro “tour” pelas regiões pa-
ranaenses. A cerimônia em 
Jaguariaíva está programa-
da para iniciar às 15h. Cida 
entregará 200 unidades ha-
bitacionais do projeto “Mi-
nha Casa, Minha Vida” com 
recursos do FAR (Fundo 

Com o vice-presiden-
te da Câmara Municipal, 
Adílson “Gordo” dos Passos 
Félix (PROS), assumindo a 
pasta da Secretaria Munici-
pal de Agropecuária e Meio 
Ambiente a convite do pre-
feito José Sloboda (DEM), 
quem ocupou a vaga de ve-
reador foi Francilei Baitala 
(PDT). Ele assume pela se-
gunda vez como suplente. A 
posse deste segundo man-
dato aconteceu na última 
sessão realizada no dia 08 
de maio.

Na gestão anterior 
(2013-2016), Francilei tam-
bém já havia herdado a vaga 
de vereador após a eleita, 
Iracema da Conceição Ba-
tista Cruz, ter assumido 
uma secretaria municipal. 
Na ocasião, foi destacado o 
feito de Francilei que conse-
guira ser vereador em três 
municípios diferentes: Ara-
poti, Piraí do Sul e por últi-
mo Jaguariaíva.

Muitos esperavam que 
na última quarta-feira, 09 
de maio, fosse apresentado 
o parecer sobre o processo 
de quebra de decoro parla-
mentar contra o vereador 
Giovanni Carneiro (Pro-
gressistas). Porém, o Con-
selho de Ética e Decoro da 
Câmara Municipal explicou 
que o processo deve demo-
rar ainda algumas semanas. 

O relator da comissão, 
vereador Ricardo Pedroso 
(PPS), explicou que, a par-
tir da oitiva com o vereador 
Giovanni ocorrida na últi-
ma quinta-feira, 10 de maio, 
será contado um prazo de 15 
dias úteis para a apresen-
tação do parecer que será 
submetido a aprovação do 
plenário. Seguindo os trâ-
mites máximos do processo, 
o parecer poderá ser votado 
a partir da sessão do dia 06 
de junho. 

Segundo informação 
repassada pela diretoria da 
Casa, os vereadores vota-
rão pelo prosseguimento ou 
não da denúncia. Caso seja 
aprovada por maioria, o ve-
reador passará pelo proces-

so de cassação, mas poderá 
continuar exercendo o man-
dato. A decisão final pelo 
afastamento definitivo ou 
não poderá demorar mais 
de dois meses para ocorrer.

A denúncia apresentada 
na Câmara é baseada em 
ação proposta pelo Minis-
tério Público da Comarca 
de Arapoti que acusa o ve-
reador de ter cometido o 
crime de estelionato quali-
ficado por supostamente ter 
recebido R$ 4,8 mil de uma 
aposentada com a promessa 
de que conseguiria um au-
mento no valor mensal do 
seu benefício junto ao INSS. 
Segundo a promotoria, o 
vereador teria ludibriado a 
idosa com a intenção de ob-
ter vantagem financeira.

Giovanni nega as acusa-
ções a ele imputadas e diz 
que espera provar sua ino-
cência durante o processo. 
“. Quero pedir ao o povo que 
me deu o seu voto, que con-
fie, pois vou provar minha 
inocência. Se Deus quiser 
tudo vai ser provado e eu 
vou concluir o meu manda-
to” disse.

JAGUARIAÍVA JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

Além de Cida, Paraná tem outros cinco pré-candidatos ao Governo
Cida Borghetti (PP)
Nome: Maria Aparecida Borghetti
Nascimento: 18/02/1965
Profissão: Empresária
Perfil: Ex-deputada estadual e federal, 
Cida conta com dois trunfos principais na 
tentativa de se tornar a primeira governa-
dora eleita da história do Paraná. Um de-
les é o marido, o deputado federal Ricardo 
Barros (PP). Como ministro da Saúde do 
governo Michel Temer (PMDB) por qua-
se dois anos, ele realizou um périplo por todo o estado, com 
a esposa a tiracolo, anunciando verbas e obras para diversos 
municípios. Além disso, com a renúncia de Richa para disputar 
o Senado, Cida é a governadora desde 6 de abril. Dessa forma, 
por seis meses até a eleição, estarão nas mãos dela a estrutura 
do governo e a visibilidade do cargo. E comandar o Executivo 
estadual já tem trazido resultados positivos: por ora, ela tem o 
maior leque de alianças, com mais de uma dezena de partidos, 
o que lhe garante praticamente metade do tempo da propagan-
da eleitoral. (Gazeta do Povo)

Osmar Dias (PDT)
Nome: Osmar Fernandes Dias
Nascimento: 10/05/1952
Profissão: Engenheiro Agronômo
Perfil: Desde que foi derrotado por Richa 
em 2010 na eleição ao governo do esta-
do, Osmar permaneceu afastado da vida 
político-partidária. Nesse meio tempo, foi 
vice-presidente de agronegócios do Banco 
do Brasil, durante a gestão Dilma Rousseff 
(PT). E essa ligação com o petismo certa-
mente será um questionamento ao qual o ex-senador terá de 
responder durante a campanha, apesar de o cargo ocupado por 
ele ter atribuições técnicas. Também poderá pesar contra Os-
mar a candidatura presidencial de Ciro Gomes (PDT), que foi 
ministro de Estado na primeira gestão de Lula (PT). O ex-parla-
mentar, porém, garante ter a liberação do partido para apoiar o 
irmão, senador Alvaro Dias (Podemos), outro nome que preten-
de disputar a Presidência da República. Se a recíproca ocorrer, 
o pedetista tende a se beneficiar, já que as pesquisas apontam 
Alvaro como o candidato a presidente preferido no Paraná. Na 
campanha, Osmar, que certamente vai ressaltar sua experiência 
na vida pública em comparação com os adversários, deverá ser 
o único a adotar um discurso de oposição a Richa. (Gazeta do 
Povo)

Geonísio Marinho (PRTB)
Nome: Geonísio Cesar Marinho
Nascimento: 01/11/1957
Profissão: Economista
Perfil: Presidente do PRTB no Paraná, foi 
candidato a governador em 2014. Na oca-
sião, recebeu apenas 7.303 votos, o equi-
valente a 0,12% do total dos válidos. O úni-
co cargo público que ocupou foi o de diretor 
de serviços especiais da prefeitura de Curi-
tiba entre 2001 e 2002, na segunda gestão 
de Cassio Taniguchi. (Gazeta do Povo)

Ratinho Jr. (PSD)
Nome: Carlos Roberto Massa Júnior
Nascimento: 19/04/1981
Profissão: Empresário
Perfil: Deputado estadual mais votado 
em 2014, com 300 mil votos, Ratinho não 
tinha exercido um dia sequer do mandato 
até 12 de setembro do ano passado, quan-
do finalmente tomou posse na Assembleia 
Legislativa. Desde 1º janeiro de 2015, ele 
era secretário do Desenvolvimento Urbano 
de Richa. Nesse período, estreitou laços com centenas de pre-
feitos, por meio da liberação de recursos, o que certamente será 
usado como arma na eleição deste ano. Outra aposta é que, ao 
contrário do perfil mais conservador dos curitibanos – o que con-
tribuiu para derrotá-lo na disputa pela prefeitura da capital em 
2012 −, o eleitorado do estado absorverá melhor a imagem de 
Ratinho, turbinada, sobretudo, pelo apoio do pai e apresentador 
de TV. Durante a campanha, porém, o parlamentar terá de lidar 
com o seu principal calcanhar de aquiles: a ligação com o ex-
-governador, cuja imagem ainda segue desgastada por ajustes 
fiscais e escândalos de corrupção. (Gazeta do Povo)

Jorge Bernardi (REDE)
Nome: Jorge Luiz Bernardi
Nascimento: 08/03/1956
Profissão: Advogado e Jornalista
Perfil: Bernardi foi vereador de Curitiba por 
sete mandatos e, na última legislatura, des-
tacou-se como presidente da CPI do trans-
porte coletivo. Entre 1989 e 1990, presidiu 
o Legislativo da capital. Para o pleito de 
outubro, foi lançado como pré-candidato ao 
governo do Paraná com o principal objetivo 
de garantir um palanque no estado à ex-ministra e ex-senado-
ra Marina Silva, que deverá disputar a Presidência da Repú-
blica pela terceira vez consecutiva. Apesar de tudo indicar que 
a maior parte dos votos presidenciais paranaenses tende a ir 
para o senador Alvaro Dias (Podemos), com Marina bem colo-
cada nas pesquisas e um nome forte para ir ao segundo turno, 
qualquer voto a mais no Paraná poderá ser decisivo. (Gazeta 
do Povo)

Requião (MDB)
Nome: Roberto Requião de Mello e Silva
Nascimento: 05/03/1941
Profissão: Advogado, Jornalista e Urbanista
Perfil: Governador do estado por três ve-
zes, Requião já manifestou publicamente 
a intenção de disputar o cargo mais uma 
vez. Caso seja candidato, deve capitalizar 
a imagem de anti-Richa e ter como trunfo o 
apoio de boa parte do funcionalismo público 
estadual, que sofreu com medidas tomadas 
na gestão do tucano e soma um contingente de centenas de 
milhares de eleitores. Por outro lado, o peemedebista, que está 
no Senado desde 2011, ficou um pouco afastado do dia a dia 
da política no estado, o que pode deixá-lo carente do apoio de 
prefeitos e vereadores e, portanto, enfraquecido de cabos elei-
torais no interior. Além disso, com o PMDB local completamente 
rachado, Requião poderia enfrentar certo boicote dentro do pró-
prio partido. Por isso, a maior aposta é que ele decida concorrer 
à reeleição para o Senado. (Gazeta do Povo)

de Arrendamento Residen-
cial) e 358 unidades com 
recursos do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço).

Cida também fará  

anúncio de um projeto que 
terá a cidade de Jaguaria-
íva como piloto. O “Con-
domínio do Idoso” terá 
residências adaptadas às 
necessidades de cidadãos da 

terceira idade, garantindo 
mais segurança e conforto. 
Por fim, a Governadora es-
tará assinando 900 ordens 
de regularização fundiária a 
famílias jaguariaivenses.

Nas eleições municipais 
de 2016, Baitala teve 320 vo-
tos e ficou como suplente na 
coligação entre os partidos 
PP, PT, PR, PDT e PROS. 
Em Adílson assumindo a 
Secretário, o seu antecessor, 
Leonardo Von Linsingen, 
foi deslocado para um cargo 
de chefia dentro da própria 
Secretaria de Agropecuária 
e Meio Ambiente.

A Denúncia
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Futsal
Começou o campeonato 

municipal de futsal de Jaguariaíva

Projetos Primeiro Emprego 
e Aulões Mega - FatiFajar

Teve início na última 
terça-feira, 08, no Ginásio 
de Esportes Tubunão, a 9ª 
Copa de Futsal Adulto das 
Taças Ouro, Prata e Rosa. 
O torneio é promovido pelo 
Departamento de Esportes 
e Recreação. A competição 
reúne 28 times de Jagua-
riaíva e região, sendo 12 na 
categoria Prata, 8 no Ouro 
e 8 na Rosa, que envolve 
equipes femininas. 

Oito times bem classi-
ficados na edição anterior 
da copa foram classifica-
dos automaticamente par-
ta este campeonato. Neste 
ano, os classificados em 

1º, 2º e 3º lugares recebe-
rão troféus, assim como o 
atleta artilheiro e as equi-
pes menos vazadas (melhor 
média/maior número  de  
jogos  disputados) e mais 
disciplinadas (aquela que 
receber menos cartões na 
primeira fase).

Os jogos ocorrem sem-
pre à noite, a partir das 
19h30, nas terças e sextas-
-feiras, no Ginásio de Es-
portes Tubunão, localizado 
na Rua Major Vergílio, s/
nº - Cidade Alta. O objetivo 
da competição é o de pro-
mover o intercâmbio entre 
diversos praticantes de fut-
sal e proporcionar à comu-
nidade momentos de lazer.

Acontecendo, nas de-
pendências das Faculdades 
FatiFajar dois importantes 
eventos para os estudantes 
da região. 

Na Fati o Programa 
PRIMEIRO EMPREGO tem 
levado centenas de jovens a 
se preparar para o mercado 
de trabalho. São, ao todo, 
mais de 12 horas de aulas e 
palestras, com treinamen-
tos, orientações e dicas prá-
ticas, visando à capacitação 
para o primeiro emprego.

Já aconteceram pa-
lestras, com temas, como 
“Atendimento ao Cliente”, 
com as professoras Reulci-
neia Isabel Prestes e Priscila 
Gabriele da Luz Kailer. No 
primeiros encontro partici-

JAGUARIAÍVA

Torneio reúne 28 equipes e três disputas. Foto: Divulgação

No dia 02 de maio a Co-
missão Acadêmica Regio-
nal (CAR) da Inspetoria de 
Ponta Grossa do CREA Jr 
realizou a reunião do ano 
para definições das princi-
pais ações do ano corrente.  

Em Ponta grossa, par-
ticiparam da reunião o 
gerente regional do Crea-
-PR,  Engenheiro Agrôno-
mo Vander Della Coletta 
Moreno, o assessor de In-
serção  Profissional, Enge-
nheiro de Produção Victor 
Meireles Sampaio de Arau-
jo e além dos membros 
dirigentes (MDs) do Crea 
Jr-PR.

O curso de Engenharia 
Florestal da FAJAR  par-
ticipa do programa desde 
2008 com Coordenadora 
Daniella  Cristina Magossi 
que também é conselheira 
do Crea-PR. Atualmente, o 
curso tem como membros 
dirigentes (MD) do Crea-
Jr-PR, Ramon Derci Bar-
bosa e Bruna Reducino. 
Entre os pontos de pauta, 
o primeiro foi a avaliação 
do 13º Encontro Estadual 
do CreaJr-PR, realizado no 
dia 1º de março. Na opor-
tunidade, os MDs que es-
tiveram no encontro apon-
taram os pontos fortes e a 

Engenheiros Florestais participam de importante 
reunião para definição de ações

CREA-Jr PR com novos desafios

CURTÍSSIMAS...
Esta coluna volta 

com uma nova cara. 
Em vez das notinhas 
curtas noticiosas ou 
informativas, a coluna 
vai trazer fotos com 
pequeno comentário. 
Pode ser um elogio, 
uma crítica, sugestão 
ou cobrança. Acei-
tam-se colaborações. 
Só enviar para fo-
lha@folhapr.com.br.

Nesta edição, 
duas fotos e uma 
pergunta para re-
flexão sobre ações 
que, muitas vezes, 
achamos normal e/
ou aceitamos sem 
mesmo perceber que 
estão erradas.

Isso está certo?  Placas, postes, pontos de ônibus são 
patrimônio público. Devem ser respeitados e protegidos.

param estudantes de todos 
os colégios de Arapoti e re-
gião.

Em Jaguariaíva, na FA-
JAR e Colégio Mega, vão 
acontecer nos dias 19 e 26 

de maio os AULÕES MEGA, 
preparatórios para os exa-
mes do ENEM, cujas ins-
crições se encerram nesta 
sexta, dia 17.

Estudantes e pessoas em 

geral que pretendem fazer o 
ENEM 2018 estão convida-
dos a participar dos aulões. 
Basta ligar e se inscrever no 
Colégio Mega: Informações 
pelo fone 43 2525-2830.

Iniciada no último dia 07 
de maio, o período de inscri-
ções para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
segue até esta sexta-feira, 18 
de maio. As inscrições devem 
ser feitas na Página do Parti-
cipante.

Mesmo os candidatos 
que pediram isenção da taxa 
de inscrição do Enem devem 
fazer a inscrição. O paga-
mento da taxa de inscrição 
para quem não conseguiu a 
isenção, no valor de R$ 82, 
pode ser feito até 23 de maio 
nas agências bancárias, casas 
lotéricas e agências dos Cor-
reios.

Para fazer a inscrição, o 
participante deverá apresen-
tar o número do CPF (Cadas-
tro de Pessoa Física) e do do-
cumento de identidade e criar 
uma senha.

Na hora da inscrição, o 
candidato deverá informar 
um endereço de e-mail válido 
e um número de telefone fixo 
ou celular, que serão usados 
para enviar informações so-

Inscrições para o ENEM seguem até sexta-feira

As provas acontecem no mês de Novembro. Foto: Divulgação/EBC

bre o exame. Também deve ser indicado 
o município onde o candidato quer rea-
lizar o exame e a língua na qual quer fa-
zer a prova de língua estrangeira (inglês 
ou espanhol).

O candidato que necessitar de aten-
dimento especializado ou específico 
deve fazer essa solicitação no ato da ins-
crição. Os candidatos travestis ou tran-
sexuais que desejarem também poderão 
pedir atendimento pelo nome social.

As provas do Enem deste ano serão 
realizadas em dois domingos, nos dias 4 
e 11 de novembro.

melhorar no evento. 
A FAJAR parabeniza os 

representantes do CREA-

-Jr por estarem engajados 
nas discussões e agregan-
do novos desafios.
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CLASSIFICADOSEDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS 
INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁ-
BIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA 
DE JAGUARIAÍVA ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc..., FAZ SA-
BER, 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 
0000086-19.2015.8.16.0100 em que é requerente MARLENE APARE-
CIDA BUENO SANTANA e para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expe-
disse o presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imó-
vel usucapiendo sendo eles: MARLY MACEDO SOARES, ORLANDO 
DE SOUZA DOS SANTOS, VASTI GONÇALVES e MUNICÍPIO DE 
JAGUARIAÍVA, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, 
bem como dos confinantes e confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores e 
suas respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta querendo 
no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapien-
do constante de: “Um lote de terreno sob o n. 13, da Quadra 30ª, sito à Rua 
Jordão, n. 777, Jardim Primavera III, com área de 345,00 metros quadra-
do, contendo em dito lote um a casa de alvenaria, com área de 44,40 metros 
quadrados, e demais divisas e confrontações da Matrícula n. 6.348 do Car-
tório de Registro de Imóveis de Jaguariaíva, Estado do Paraná”; ficando 
desde logo os interessados incertos, desconhecidos e não sabidos, advertidos 
de que se não contestada a presente ação, presumir-se-ão, como aceitos e 
verdadeiros os fatos articulados pelos autores – art. 285 e 319 do CPC e que 
no prazo para contestação começara a fluir a partir da publicação do presen-
te edital, sendo que eventual contestação deverá ser apresentada através de 
advogado legalmente constituído. E para que chegue ao conhecimento de 
toso mandou expedir o presente edital que será afixado no lugar de costume 
do Fórum local, e publicado na forma da Lei. Cumpra-se. Dado e passado, 
nesta cidade de Jaguariaíva, estado do Paraná, aos quatorze de setembro do 
ano de dois mil e quinze. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA

CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
ROSANE APARECIDA DE BARROS - TITULAR

AUTOCENTER em PONTA 
GROSSA, alinhamento em 
3D, suspensão, balancea-
mento, calibragem, recupe-
ração de rodas, na melhor 
loja de Ponta Grossa: West 
Rodas. Rua Júlia Lopes, 
49, Nova Rússia – Fone 42 
3222-1212

ALUGA-SE SALA COMER-
CIAL em Jaguariaíva, Centro, 
Av. Conde Francisco Mataraz-
zo, 86. Fones 43 3535-1218  
e 43 99984-2118.

VENDE-SE CASA de alvena-
ria, Jaguariaíva, Rua Plauto 
Guimarães n°21 Vila Kenne-
dy. Valor a combinar. Weslei, 

43 99602-8655 

TERRENO em Jaguariaíva,  
no bairro BELVEDERE, quadra 
E, lote 19, Rua Veneza. Con-
tato pelo Fone (43) 99111-
1121. 

TERRENO em Jaguariaíva, 
de frente para a Rua Lean-
dro Machado, de esquina, 
antes de chegar ao Jardim 
Samambaia  300 m2. Tratar 
pelo celular 43 99979-1087 
(WhatsApp).

TERRENO 01 alqueire, em 
Jaguariaíva,Potreiro Gran-
de. A combinar. Fone (43) 
99655-3909.

CASA EM ARAPOTI - 220m2, 
01suíte, + 2 quartos, 2 sa-
las, copa, cozinha, banheiro 
social, churrasqueira,depen-
dências para empregad, ter-
reno 480m2. Fone 43 99970-
1699.

ALUGA  QUARTOS no centro 
de Jaguariaíva. Tratar pelos 
telefones 43 3535-1218  e 
43 99984-2118.

TROCA CAMIONETE F-1000 
por trator traçado. De Piraí do 
Sul, tratar  pelo fone WhatsA-
pp (42)99859-0786

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

PODÓLOGA em Jaguariaí-
va – Leila - Atende no Salão 

Duquese - Fone (43) 9652-
4821.

CORTADOR DE GRAMA - 
Precisando de alguém para 
cortar grama?  Entre em 
Contato: (42)99856-1159

ANUNCIE SEMPRE GRÁTIS 
NOS CLASSIFICADOS do 
FOLHA PARANAENSE, pelo 
fone 43 3535-3142 ou envie 
seu anúncio pelo e-mail fo-
lha@folhapr.com.br

AULAS DE CANTO E VIOLÃO 
- Horários flexíveis e Preços 
acessíveis. Falar com EDER 
GUEDES - Fone (43) 99645-
4660.
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EXPEDIENTE
Propriedade da empresa: SO-
MAR & EDUCAR SS LTDA. CNPJ 
84.791318/0001-28 – Rua João 
Tracz, 162 – Jardim Matarazzo – 
CEP 84200-000 - (43) 3535-3142 / 
(43) 9111-1121 TIM, e-mail: folha@
folhapr.com.br Diretor: Augustinho 
A. Ludwig. Jornalista e redator: 
Diego Fernandes Soares DRT/PR 
5005. Diagramação: Fábio A. Ri-
beiro. Fotos: Foto e Arte Estúdio, 
Diego F. Soares e Assessorias.FO-
LHA ONLINE: www.folhapr.com.
br: Reinaldo Ferreira Júnior. OBS.: 
Os artigos assinados não represen-
tam necessariamente a opinião do 
jornal e são de responsabilidade de 
seus autores.

TERRENO em PONTA GROSSA

Decisiva Imóveis
Tel.: (42) 3025-2008

Próx. Parque Ambiental e 
Shopping Paladium. 

Excelente localização, aprox. 
380 m², de esquina, 

14.40 x 22.00m

Estou à procura de PESSOAS, 
que desejam tem um ganho 
extra, complementar ou ter uma 
dependência financeira. Vendas, 
nas áreas: cosméticos, beleza, 
bem estar, empório, perfumaria 
entre outros. Com grandes lu-
cratividades e oportunidades de 
carreira. Sem investimento Ca-
pital...Financeiro. Você, que não 
pode sair de casa, por algum 
motivo ou não consegue traba-
lho! Venha fazer parte de grande 
$UCE$$O! Quer saber mais? 
Entre em contato com Marta 
no whatts 43-9-9922-3749

Memória
Jaguariaíva perdeu 
Dona Zeni Pivovar
No último dia 06 de 

maio, Zeni Ferreira Pivovar, 
ou simplesmente “Dona 
Zeni”, como era carinhosa-
mente chamada pelos ami-
gos, faleceu aos 90 anos de 
idade no município de Ja-
guariaíva e teve o seu cor-
po sepultado no Cemitério 
Municipal Cristo Rei. Ela se 
aposentou como professora 
de 1º grau no ano de 1985, 
tendo sido, por muitos anos, 
professora da Escola Esta-
dual Olavo Bilac (hoje Colé-
gio Estadual).

Ela nasceu na Fazenda 
Cilada, município de Jagua-
riaíva, Estado do Paraná no 
dia 19 de junho de 1927. Era 
filha de Judith e Juvenal 
Ferreira da Luz. Exemplo 
de amor maternal dedicou-
-se inteiramente aos seus 

JAGUARIAÍVA

filhos, sendo estes: Antônio, 
Jucélia, Ignes, João (faleci-
do), Zulméia, Lúcia, Judite 
e Rosa.

Seus filhos, genros, 
noras, netos e bisnetos 
sentiam por ela um amor 
incondicional, além de ple-
no orgulho, pois foi uma 
matriarca que, apesar das 
dificuldades da vida, soube 
educar e fortalecer sua fa-
mília no caminho do bem e 
da retidão de caráter.

Por Rafael Pomin



(comunidade) - tanto no fe-
minino, quanto no masculino. 
Também foram entregues tro-
féus para os melhores tempos 
no geral e medalhas para todos 
os participantes que concluí-
ram o trajeto.

Ao todo, foram mais de 100 
premiações,num total de R$ 
34 mil em prêmios. “Esta foi 
a primeira vez que participei 
e gostei muito da experiência, 
principalmente pelo bem estar 
que senti. A corrida faz bem e 
o corpo sente falta. Àqueles que 
ainda não correm, eu recomen-
do começar, pois o resultado é 
muito bom. Agradeço também 
o apoio da equipe, pois um in-
centivando o outro fez toda a 
diferença”, contou Dirlei Bri-
zola, funcionária da Capal e 4ª 
colocada na categoria de corri-
da de 5 Km

Durante o evento, além da 
competição, foi montado o Cir-
cuito Food Truck Alegra, com 

sete Food Trucks de diferentes 
tipos de culinária: Spaghetti 
Ristorante, Avenida Burguer, 
13 Hamburgueria, Komboza 
Beer, Tchekebab, Tio Lu Chur-
ros e Dagniaux Sorvetes. O 
espaço trouxe atrações para o 
público em geral, como música 
ao vivo e cervejas artesanais e, 
durante os quatro dias de fun-
cionamento, reuniu cerca de 3 
mil pessoas.

“Oferecer essa opção de 
lazer para os participantes e vi-
sitantes, e ainda divulgar nossa 
marca foi uma excelente opor-
tunidade”, destacou o analista 
de marketing da Alegra, Amau-
ri Castro.

O valor arrecadado pelos 
Food Trucks durante esses dias 
será destinado ao Lar Recanto 
dos Idosos, de Arapoti. Para 
a responsável pela Comuni-
cação e Marketing da Capal, 
Alessandra Heuer, o evento foi  
uma excelente oportunidade de 
enaltecer a marca da Alegra em 
Arapoti.

08 GERAL FOLHA PARANAENSE 14 de maio de 2018

Na noite desta sexta-fei-
ra, 11, na sede do PV (Partido 
Verde) Municipal foi aprova-
da, em reunião executiva, a 
pré-candidatura a deputado 
estadual do ex-vereador Clei-
ton Júnior Bueno Martins 
(Juninho Pemac). Estiveram 
presentes, além de lideran-
ças políticas e regionais, a 
deputada federal do partido, 
Leandre Dal Ponte, e o pre-
sidente estadual, Francisco 
Caetano Martin (Chico do 
PV).

O objetivo do PV, segun-
do a deputada Leandre, é 
lançar candidatos regionais. 
“Nossa intenção é eleger de-
putados do interior do Pa-
raná que possam trazer as 
necessidades de diversas re-
giões do nosso Estado” disse 
Leandre. O PV pretende am-
pliar o número de cadeiras 
na Assembleia Legislativa 
das duas atuais para pelo me-
nos três. “Em 2014, nossos 
candidatos foram eleitos com 
pouco mais de 20 mil votos, 
então para este ano acredita-
mos que a partir de 15 mil vo-
tos os nossos representantes 
já entram na briga por uma 
das vagas” falou Leandre.

Ela destacou a juventu-

PV lança pré-candidatura de Juninho 
Pemac a deputado estadual

de e o potencial de Juninho 
Pemac. “o Juninho é um dos 
melhores quadros do PV. 
Nós acreditamos no poten-
cial dele, tanto pelo o que já 
fez por Jaguariaíva, como 
pelo Estado. É uma pessoa 
que tem grandes objetivos e 
contará com a estrutura dife-
renciada que o partido ofere-
ce. Ele tem grandes chances 
de ser eleito” comentou a de-
putada federal.

Juninho agradeceu o 
apoio dos correligionários e 

prometeu se empenhar na ca-
minhada até a eleição caso o 
seu nome se concretize como 
candidato a deputado. “Fico 
feliz com os nossos compa-
nheiros que acreditaram em 
meu nome. Estou a disposi-
ção. Acredito que chegou o 
momento de termos um re-
presentante da nossa região. 
Com a união dos municípios 
da região, como Jaguariaíva, 
Arapoti e Sengés, podemos 
promover essa renovação na 
política” disse Juninho.

Juninho com Chico do PV, presidente estadual do 
partido e a deputada federal Leandre

JAGUARIAÍVA

5° Desafio de Rua Capal foi um sucesso

A edição deste ano reuniu mais de 700 atletas. Foto: Divulgação

No feriado de 1° de maio, 
a cidade de Arapoti foi palco 
do 5º Desafio de Rua Capal. O 
evento, realizado pela Capal Co-
operativa Agroindustrial, reu-
niu cerca de 700 atletas de di-
versas cidades do Paraná e São 
Paulo, como Siqueira Campos, 
Castro, Curitiba, Ponta Grossa, 
Cornélio Procópio, Santo Antô-
nio da Platina,  Itararé, Itapeva, 
Taquarituba e Sorocaba.

Com o objetivo incentivar 
a prática esportiva em um am-
biente sadio e descontraído, o 
público pôde se inscrever e par-
ticipar das modalidades:  cor-
rida (com opções de 5 e 10 Km 
de distância), caminhada (com 
distância de 3 km) e pedalada 
(de 10 km). As duas últimas não 
tinham caráter de competição e 
foram realizadas por atletas de 
todas as idades. “Nosso objeti-
vo com esse encontro foi pro-
mover a saúde, e sabemos que a 
prática esportiva melhora tanto 
a saúde física, quanto mental”, 
declarou Adilson Roberto Fuga, 
presidente executivo da Capal.

As modalidades foram di-
vididas em cinco faixas etárias 
e as premiações dadas em di-
nheiro para os cinco primeiros 
colocados na categoria público 
interno (associados e funcio-
nários) e para os três primeiros 
colocados na categoria geral 

ARAPOTI

Lazer e gastronomia


