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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 
Norte Pioneiro

A Capal Coopera-
tiva Agroindustrial 
realiza, de 25 a 28 de 
julho, a 46ª edição 
da Expoleite. A feira, 
que vai reunir 12 mil 
pessoas, tem como 
objetivo mostrar a 
alta qualidade genéti-
ca do rebanho leiteiro 
da região e avanços 
tecnológicos e genéti-
cos no setor, além de 
proporcionar maior 
integração entre os 
criadores.

Sete pessoas de uma 
quadrilha suspeita de 
sequestrar gerentes de 
bancos nos estados do 
Paraná e Santa Catarina 
foram presas pelo Tático 
Integrado de Grupos de 
Repressão Especial (Ti-
gre), unidade de elite da 
Polícia Civil do Paraná.
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Sulamita Mendes.
Já no dia 27, também com 

início às 9h30, o especialista 
em mastite bovina José Pan-
toja, do Departamento de 
Higiene Veterinária e Saúde 
Pública da Faculdade de Me-
dicina Veterinária e de Zoo-
tecnia da USP (Universidade 
de São Paul0), falará sobre 
controle da mastite bovina e 
técnicas de redução de CCS 
no tanque de leite.

No estande da cooperativa 
serão apresentados produtos 
e serviços da Capal que estão 
disponíveis para os produto-
res. A loja agropecuária da co-
operativa vai expor e comer-
cializar novas ferramentas e 
outros produtos. No setor am-
biental, o espaço demonstrará 
alguns serviços de consultoria 
ligados à obtenção e regula-
rização de licenças, além do 
programa de descarte de resí-

duos veterinários. No espaço, 
a Capal também mostrará sua 
linha de ração para bovinos, 
suínos, aves e pets, e contará 
com veterinários e zootecnis-
tas para dar informações so-
bre os produtos.

Outro destaque é o espa-
ço de agricultura de precisão 
com profissionais da coope-
rativa também à disposição, 
prestando auxílio e tirando 
dúvidas dos produtores vi-
sitantes quanto ao uso dos 
equipamentos e potenciais re-
sultados dessa tecnologia.

46ª Expoleite
Data: 25 a 28 de julho de 

2018
Horário: 8h30 às 22h
Local: Parque de Exposi-

ções da Capal - Arapoti
Entrada gratuita
Mais informações pelo 

site www.capal.coop.br/ex-
poleite
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Sete pessoas de uma qua-
drilha suspeita de sequestrar 
gerentes de bancos nos esta-
dos do Paraná e Santa Cata-
rina foram presas pelo Tático 
Integrado de Grupos de Re-
pressão Especial (Tigre), uni-
dade de elite da Polícia Civil 
do Paraná, durante a “Opera-
ção Jaguar”, que contou com 
o apoio decisivo da Polícia 
Civil de Jaguariaíva, coorde-
nada pelo delegado Derick 
Moura Jorge.

Durante a operação, ocor-
rida em Curitiba, Matinhos, 
Ponta Grossa e Itajaí, os po-
liciais apreenderam um fuzil, 
três pistolas, um revólver, far-
ta munição, três coletes a pro-
va de bala, quase R$ 250 mil 
em espécie, balaclavas, luvas, 
além de 3,8 quilos de crack. 
Duas motos e cinco carros 
comprados com o dinheiro 
roubado foram apreendidos 
e outros quatro veículos rou-
bados e/ou furtados pela qua-
drilha para o cometimento 
dos sequestros foram recupe-
rados.

Durante dois meses, os 
policiais do Tigre e da Delega-
cia de Jaguariaíva cumpriram 
sete mandados de prisão e ou-
tros 30 de busca e apreensão. 
Dois sequestros, um no Para-
ná e outro em Santa Catarina, 
foram impedidos graças à 
atuação dos policiais.

“A prisão da quadrilha foi 
em função do roubo ocorrido 
na agência bancária de Ja-
guariaíva. Nós coordenamos 
este trabalho com o apoio do 
Tigre. Eles também roubaram 
em Matinhos, mas consegui-
mos evitar dois sequestros 
esta semana. Um perto de 
Itajaí, em Santa Catarina, e 
outro perto de Ponta Grossa” 
esclareceu o delegado Derick 
Moura Jorge.

A quadrilha era chefia-
da pelo ex-pastor evangélico 
Ronei Goes Camargo. Ele foi 
identificado como sendo res-
ponsável por pelo menos dois 
sequestros no Estado do Pa-
raná. O primeiro ocorrido em 
23 de maio à agência do Ban-
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Trabalho da Polícia Civil de Jaguariaíva 
foi decisivo por desmantelhar quadrilha

Sequestros a Bancos

JAGUARIAÍVA

Novas tecnologias

Agronegócio

Arapoti sedia a principal feira 
de pecuária de leite da região

A Capal Cooperativa 
Agroindustrial realiza, de 25 
a 28 de julho, a 46ª edição da 
Expoleite. A feira, que vai reu-
nir 12 mil pessoas, tem como 
objetivo mostrar a alta quali-
dade genética do rebanho lei-
teiro da região e avanços tec-
nológicos e genéticos no setor, 
além de proporcionar maior 
integração entre os criadores.

A programação tem como 
destaque julgamento de 
animais da raça holandesa, 
palestras técnicas sobre sa-
nidade, novas tecnologias e 
mulheres no cooperativismo, 
entre outros temas. Além des-
sas atrações, 60 estandes de 
empresas ligadas ao setor de 
pecuária leiteira proporciona-
rão aos produtores visitantes 
aproximação com novidades 
do setor, como técnicas de 
manejo e produtos.

A já tradicional e espera-
da apresentação das crianças 
e adolescentes do Clube de 

Bezerras será no dia 28 às 9 
horas. Também nesta edição, 
a fim de apoiar atividades pe-
cuárias paralelas importantes 
para o setor, será realizado, 
durante a programação, o 
Encontro de Suinocultores. 
O evento será no dia 25 às 
16h30.

Em paralelo, a 46ª Expo-
leite apresenta uma exposição 
de flores e plantas ornamen-
tais. Uma praça de alimen-
tação, onde entidades bene-
ficentes locais venderão seus 
produtos, completa a progra-
mação.

No dia 26, a partir das 
9h30, está marcada a pales-
tra sobre qualidade do leite, 
com profissionais do SENAR 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural). Na mesma 
data, a partir das 14 horas, as 
cooperadas poderão assistir a 
palestra sobre Comunicação 
Objetiva nos Negócios, com a 
especialista em comunicação 

Expoleite espera receber mais de 12 mil visitantes.

Evento também contará com palestras ao produtor rural

46ª Expoleite acontece de 25 a 28  de julho no Parque de 
Exposições da Capal; são esperadas 12 mil pessoas

ARAPOTI

Serviço:

Palestras

Ex-pastor chefiava 
quadrilha

co do Brasil em Jaguariaíva e 
o segundo, em 10 de julho, na 
cidade de Matinhos, Litoral 
do Paraná.

A organização criminosa 
era extremamente especia-
lizada e segmentada. O mo-
dus operandi era sempre o 
mesmo; havia uma pessoa da 
cidade que era cooptada pela 
quadrilha para fazer o levan-
tamento do local e da rotina 
do gerente do banco. Outra 
parte da quadrilha era res-
ponsável por abordar o geren-
te no período da noite e man-
ter a família dele em cativeiro. 

Cabia ao chefe da quadri-
lha o papel mais importante. 

Normalmente ele chegava ao 
cativeiro horas depois da to-
mada dos reféns. Era ele que 
acompanhava o gerente até o 
banco, logo cedo, no dia se-
guinte à tomada de reféns. Os 
familiares só eram liberados 
depois que o gerente entrava 
na agência, pegava todo o di-
nheiro disponível e entregava 
ao líder da quadrilha.

A última célula da qua-
drilha tinha como atribuição 
o plano de fuga, pela garantia 
da guarda dos valores até se-
rem divididos, da forma acor-
dada previamente. Foi desta 
maneira que eles praticaram 
o crime em Jaguariaíva.

Delegado Derick Moura Jorge coordenou os 
trabalhos da Polícia em Jaguariaíva
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Festa Julina do Colégio Rodrigues Alves

Jaguariaíva é destaque no cenário 
do atletismo paranaense escolar

Flashes do MEGAFEST 
de ARAPOTI

Aconteceu no dia 13/07/2018, nas 
dependências do Colégio Estadual 
Rodrigues Alves (CERA), a sua tradi-
cional Festa Julina, um evento muito 
animado, bem organizado, cheio de 
atrações e divertimentos que reuniu 
toda a equipe escolar, além de familia-
res dos alunos e comunidade em geral. 

As Faculdades FatiFajar prestigia-
ram e se fizeram presentes, apoiando. 

O C.E.R.A. é a mais tradicional es-
cola de Jaguariaíva, criada em 1949, 
inaugurada pelo então governador 

Aconteceu entre os dias 06 e 10 de 
julho, a modalidade atletismo nos Jogos 
Escolares do Paraná – Fase Estadual 
-  no Complexo Esportivo Lagoão no 
munícipio de Apucarana – PR. O evento 
contou com a participação dos melhores 
alunos/atletas na faixa etária de 12 a 14 
anos do estado do Paraná. 

Nessa competição, os atletas do co-
légio Mega de Jaguariaíva se destaca-
ram na competição, individualmente 
e por equipes. A equipe (Vitor, Rafael, 
Lorenzo, Renan, Belchior e Augusto) 
trouxe para Jaguariaíva o troféu de vice-
-campeão geral na categoria masculina. 

“É um resultado fantástico na pon-
tuação por equipes no geral, inédito em 
nossa região. Foi brilhante a participa-
ção dos meninos. Isso é fruto da dedi-
cação e esforço deles nos treinamentos 
e de todas as pessoas envolvidas nesse 
processo. Estou muito orgulhoso deles” 
disse o professor/treinador Jean Carlos 

de Goveia. 
Destaque também para o Colégio 

Nilo Peçanha que ficou com a medalha 
de bronze na prova do arremesso do 
peso com o aluno Pedro Lucas Gouveia. 

Nas provas individuais os jaguariai-
venses Vitor Oliveira de Souza e Rafael 
Albino Batista(Colégio Mega) destacam-
-se no cenário do atletismo paranaense 
de base. Os atletas fazem parte da equi-
pe FECAM de Campo Mourão uma das 
maiores equipes de base do atletismo 
brasileiro. 

O atleta Vitor é Bicampeão Regional; 
Bicampeão Macrorregional; Vice-cam-
peão no Campeonato Paranaense Caixa 
de Atletismo sub 14 e sub 16 e, recente-
mente, consagrou-se Campeão Parana-
ense na modalidade arremesso do peso 
e vice-campeão da prova do lançamento 
do disco. O atleta aguarda a convocação 
para representar o Paraná nos Jogos Es-
colares da Juventude que será realizado 

Aconteceu no dia 7 de 
julho a Festa Julina do Co-
légio Mega de Arapoti, or-
ganização da direção do 
Colégio, comandado pela 
diretora Elaine Aparecida 
Vidal de Anhaia. 

O projeto cultural Mega 
Fest  proporcionaou o res-
gate da cultura sertaneja, 

com músicas, comida, dan-
ças e apresentações, com ca-
racterizações típicas da roça 
e dos costumes sertanejos.

Sucesso e muita alegria, 
com a presença de todos os 
alunos, professores e, prin-
cipalmente, famílias e co-
munidade arapotiense em 
geral.

em Natal – RN. “Agradeço primeiramen-
te a Deus, a meus pais, ao professor Jean 
e ao Colégio MEGA de Jaguariaíva, por 
me apoiar sempre. Há três anos eu treino 
essa modalidade e ela me mostrou que é 
preciso muito esforço. Vamos continuar 
treinando forte para representar bem 
nosso colégio e Jaguariaíva no Brasileiro. 
Estou muito feliz” - disse Vitor. 

Já o atleta Rafael é campeão regional; 
Campeão macrorregional nas provas dos 
75 metros e 250 metros rasos; Campeão 
do torneio paranaense caixa de atletismo 
sub 14 na prova dos 60 metros rasos. E 
teve uma ótima participação em Apuca-
rana, onde competiu com alunos mais 
velhos e ficou em 9° lugar nos 75 metros 
e em 3° lugar nos 250 metros. “É uma 
honra subir ao pódio na final do JEP´s. 
Estou muito feliz” - destacou Rafael.

Arremesso de peso: É uma mo-
dalidade olímpica de atletismo, onde os 
atletas competem para arremessar uma 
bola de metal o mais longe possível. As 
qualidades principais do atleta campeão 
são a força e a aceleração. 

Lançamento de disco: É uma 
modalidade esportiva olímpica do atle-
tismo. O objetivo da prova consiste em 
lançar um disco de metal à maior distân-
cia possível, superando os demais com-
petidores.

Moisés Lupion. Inicialmente o colégio 
se chamou Ginásio Estadual de Jagua-
riaíva, depois Ginásio Estadual Moisés 
Lupion e, a partir de 1961, passou a 
denominar-se Colégio Estadual Rodri-
gues Alves. 

Destacou-se ao longo dos tempos, 
com educação de qualidade, valori-
zação do esporte, da cultura, artes, 
música e com a sua famosa Fanfarra 
Estudantil. Um dos seus mais espera-
dos eventos, todos os anos, era a tra-
dicional Festa Junina, da qual a cidade 

inteira participava e se divertia com as 
crianças, jovens e adultos. 

De parabéns, o Colégio, especial-
mente o diretor Gilson Barbosa Perei-
ra e toda sua equipe, pela realização de 
sua Festa Julina, neste ano no dia 13 de 
julho.
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EconomiaEleições 2018

Saúde 

Associado SICREDI de Arapoti 
é contemplado e ganha 50 mil

Cinco candidatos a 
presidente já foram 

definidos após convenções

Prefeitura abre licitação para gestão 
do Hospital Carolina Lupion

Realizado todos os me-
ses, o sorteio do Seguro 
“Mais em Vida” premiou 
mais um associado, des-
ta vez em Arapoti. Wesley 
Carneiro Ulrich recebeu o 
valor de R$ 50 mil na noite 
de quinta-feira, 12 de julho, 
durante Assembleia Geral 
Extraordinária da Coope-
rativa Sicredi Novos Hori-
zontes PR/SP.

O sorteio foi realiza-
do pela loteria federal nº 
82.715 no dia 9 de junho. 
Logo em seguida, a Sicre-
di entrou em contato com 
o felizardo. “Estou muito 
feliz com esse prêmio, não 
acreditei quando me co-
municaram, mas foi uma 
boa surpresa. Vou aplicar 
o valor do prêmio para in-
vestir no futuro”, comenta 
Ulrich.

Participaram da pre-
miação, o presidente da 
Sicredi Novos Horizontes 
PR/SP, Luciano Dias Car-
neiro Kluppel; o vice-pre-
sidente, Adilson Roberto 
Fuga; Adão Vilmar de Oli-
veira, gerente comercial da 
ICATU Seguros e o gerente 
de pessoa física, Ederson 
das Silva Braz, representou 
a agência de Arapoti.

Para o presidente da 
cooperativa, Luciano Klu-
ppel, o sorteio não é ape-
nas um incentivo ao seguro 
de vida, mas também serve 

No primeiro fim de sema-
na de convenções nacionais, 
os partidos políticos con-
firmaram cinco candidatos 
a presidente da República: 
Ciro Gomes (PDT), Guilher-
me Boulos (PSOL), Jair Bol-
sonaro (PSL), Paulo Rabello 
de Castro (PSC) e Vera Lúcia 
(PSTU). As convenções têm 
de ser realizadas até 5 de 
agosto, e o prazo para pedir o 
registro das candidaturas na 
Justiça Eleitoral encerra-se 
em 15 de agosto.

Nas convenções nacio-
nais, o PSL, o PDT e o PSC 
não escolheram os candida-
tos a vice. Caberá à direção 
nacional do PDT articular 
as alianças para o primeiro 
turno das eleições e o vice de 
Ciro Gomes. O PSC vai buscar 
um vice que agregue apoios, 
mas o candidato demonstrou 
disposição de ter uma mulher 
na sua chapa. No PSL, o nome 
forte para compor a chapa de 
Bolsonaro é o da advogada 
Janaina Paschoal, que partici-
pou da convenção ao lado do 

candidato a presidente.
O PSOL formou uma cha-

pa puro sangue: Sônia Guaja-
jara será a candidata a vice de 
Boulos. O partido, no entanto, 
disputará as eleições de outu-
bro coligado com o PCB, que 
realizou convenção na última 
sexta-feira e aprovou a alian-
ça. O PSTU optou por não fa-
zer coligações. O vice de Vera 
Lúcia será Hertz Dias.

O PMN e o Avante reali-
zaram ontem convenções na-
cionais e decidiram não lan-
çar candidatos a Presidência 
da República. Na convenção, 
o Avante decidiu dar priori-
dade à eleição de deputados 
federais: terá uma chapa com 
cerca de 80 nomes e pretende 
eleger pelo menos cinco. O 
Avante não definiu se apoiará 
algum candidato a presidente 
no primeiro turno. O PMN 
decidiu dar apoio a nenhuma 
chapa nas eleições presiden-
ciais.

No próximo sábado (28), 
devem reunir-se SD, PTB, PV, 
PSD e DC.

A Prefeitura de Jagua-
riaíva iniciou processo lici-
tatório para a concessão de 
uso do prédio do Hospital 
Municipal Carolina Lupion 
(HCML) e do Laboratório 
Municipal. A licitação está 
marcada para o dia 23 de 
agosto. Com o procedimen-
to, a gestão do hospital ja-
guariaivense passará para 
a iniciativa privada, mas o 
atendimento à população 
será mantido normalmente 
por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Segundo a prefeitura, o 
hospital continuará sendo 
municipal e a instituição 
vencedora da licitação terá 
de prestar contas do serviço 
oferecido. Entre as mudan-
ças esperadas pela admi-
nistração municipal, está o 
atendimento de usuários de 
planos de saúde particulares 
e de convênios. 

No município de Ja-
guariaíva existem muitas 
famílias que contam com 
estes planos de saúde, ofe-
recidos principalmente por 
empresas como benefício 
ao seu trabalhador, contu-

do os mesmos precisam se 
deslocar a outras cidades 
para serem atendidos em 
hospitais conveniados. Isto 
ocorre porque atualmente a 
legislação não permite que 
o hospital municipal atenda 
usuários de planos de saúde 
e particulares.

“Com a abertura de es-
paço para atendimento aos 
planos de saúde, não deve-
rão faltar vagas de interna-
ção aos pacientes do SUS”, 
informa o prefeito munici-
pal, José Sloboda. Ele escla-
rece que na atual forma de 
administração,  o hospital 
utiliza cerca de 60% de seus 
leitos, tendo um montante 
ocioso que pode ser usado e 
mantido com atendimentos 
via planos de saúde.

Por meio de concessão 
da oferta dos serviços gra-
tuitos de saúde à entidade 
especializada, a expectativa 
também é economizar re-
cursos públicos. Atualmen-
te o município gasta cerca 
de R$ 800 mil ao mês para 
a manutenção do hospital. 
Com a contratação de enti-
dade da área para a gestão, 
além de aumento da oferta 
de especialidades médicas, 

Quanto mais investe na cooperativa, mais o associado tem chance de ser contemplado

para melhorar a vida dos 
associados. “Para nós, da 
Sicredi Novos Horizontes, 
esse momento é muito im-
portante e mostra que é 
possível, sim, ser contem-
plado. A exemplo do Wes-
ley outros associados pode-
rão ganhar, basta acreditar 
na sorte, destaca. 

O Sicredi é uma insti-
tuição financeira coopera-

tiva comprometida com o 
crescimento dos seus as-
sociados e com o desenvol-
vimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão 
valoriza a participação dos 
3,7 milhões de associados, 
os quais exercem um papel 
de dono do negócio. Com 
presença nacional, o Sicre-
di está em 22 estados* e no 
Distrito Federal, com mais 
de 1.500 agências, e ofere-
ce mais de 300 produtos e 

serviços financeiros. Mais 
informações estão disponí-
veis em www.sicredi.com.
br.  

*Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins.

Sobre o Sicredi

Unimed

ARAPOTIVeja quem são os pré-candidatos à 
Presidência da República

JAGUARIAÍVA

deve haver redução de cerca 
de R$ 100 mil mensais neste 
repasse. 

“Com a concessão, será 
exigida a implantação do 
atendimento de pelo menos 
14 especialidades médicas, 
como cardiologia e otorrino-
laringologia, o que também 
contribuirá para a diminui-
ção de transporte de pacien-
tes para outros municípios 
em busca dessas especiali-
dades”, observou o prefeito. 

Um dos planos de saúde 

que devem passar a serem 
conveniados com o HCML 
é a Unimed, contudo o aten-
dimento não será exclusivo 
deste plano. Ocorre que esta 
empresa manifestou inte-
resse em instalar no muni-
cípio uma unidade médica 
de atendimento. A admi-
nistração municipal então, 
após aprovação da Câmara 
Municipal e processo licita-
tório, concedeu à Unimed, 
para que construa um prédio 
próprio, em terreno ao lado 
do Destacamento da Polícia 
Militar.

Empresa vencedora deverá ofertar 14 
especialidades aos usuários



A empresa: IVO CHRISTIANETTI 
ME, CNPJ: 85.517.167/0001-87, 
torna público que recebeu do IAP 
(Instituto Ambiental do Paraná), a 
Renovação da Licença de Opera-
ção até a data de 01/07/2018 para 
a atividade de Indústria de Bene-
ficiamento de Madeira (Serraria), 
instalada a Rua Rovílio Christia-
netti, nº 277, Distrito Industrial Ari 
Fanchin, Jaguariaíva, Paraná.

A empresa: IVO CHRISTIANETTI 
ME, CNPJ: 85.517.167/0001-87, 
torna público que irá requerer ao 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná), 
a Renovação da Licença de Ope-
ração para a atividade de Indústria 
de Beneficiamento de Madeira (Ser-
raria), instalada a Rua Rovílio Chris-
tianetti, nº 277, Distrito Industrial Ari 
Fanchin, Jaguariaíva, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA OPERAÇÃO

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

OPERAÇÃO

CLASSIFICADOS

PARATI 95 CL, 1.8, impecável, bancos recaro. 
Valor R$ 15.000,00. Fone (42) 99972-0043.

HONDA CIVIC EXL CVT 2016/2017, prata, 
flex, km 11.500, lindo. Contato p/telefone 
(41) 99914-1654, Rodrigo.

PEUGEOT 207 HB XR, 2011/2012, direção 
Hidr., vidros elétr.,trava nas 4 portas, alarme 
inteligente, ar condicionado. R$ 20.450,00, 
abaixo da tab. Fipe. ALLAN, fone 42 99931-
9295, Arapoti-PR.

TERRENO em Jaguariaí-
va, Jardim Primavera, Rua 
Cascavel, 360m2. A 30 
metros do asfalto e do pon-
to de ônibus circular. Infor-
mações (43)99111-1121.

VENDO AREIA na cidade de Jaguaria-
íva, R$ 25,00 o metro, direto do rio, 
frete a combinar. (43) 99820-8009 - 
Josemar.

VENDA DE BATERIAS - Moura -  R$ 
329,00; Jetta 60A - R$ 260,00. Con-
tato: (43) 3557-5838 ou (43) 9 9601-
1901.

VENDE CASA alvenaria, Jaguariaíva, R 
Plauto Guimarães n°21 Vila Kennedy. 
A combinar. Weslei,43 99602-8655 

TERRENO em Jaguariaíva,  Bairro 
Jardim BELVEDERE, quadra E, lote 19, 
Rua Veneza. Fone (43) 99111-1121. 

ALUGA-SE SALA COMERCIAL em Ja-
guariaíva, Centro, Av. Conde Francisco 
Matarazzo, 86. Fones 43 3535-1218  
e 43 99984-2118.

PODÓLOGA em Jaguariaíva – Leila - 
Atende no Salão Duquese - Fone (43) 
9652-4821.

FILHOTES DE CACHORRO das seguin-
tes raças: Shih tzu (machos e fêmeas); 
Lhasa Apso (machos e fêmeas); Spitz 
(macho); Pequinês (macho); Bulldog 
Francês (macho e fêmea); Poodle 
(macho). Todos com vacina e vermí-
fugo. Fone (43) 99973.7278, Whats, 
Jefferson.

AULAS DE CANTO E VIOLÃO - Ho-
rários flexíveis e Preços acessíveis. 
EDER - Fone (43) 99645-4660.

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

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

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

RODAS e PNEUS - RECUPERAÇÃO DE 
RODAS em PONTA GROSSA, alinha-
mento em 3D, suspensão, balancea-
mento, calibragem, na melhor loja de 
Ponta Grossa: West Rodas. Rua Júlia 
Lopes, 49, Nova Rússia – Fone 42 
3222-1212

ANUNCIE GRÁTIS NOS CLASSIFI-
CADOS do FOLHA PARANAENSE, 
pelo fone 43 3535-3142 ou envie seu 
anúncio pelo e-mail folha@folhapr.
com.br

CORSA Sedan, ano 2000, completo, 8 vál-
vulas. Fone (42) 99972-0043.

UP ano 2015,  menos ar condicionado, 
33.000 km. Só R$ 30 mil. Tratar pelo Fone 
(42) 99972-0043.

ECOSPORT Fristalle, ano 2012, por R$ 35 
mil. Ligue Fone (42) 99972-0043.

MONTANA, ano 2015, com-
pleta pelo valor de R$ 29 mil. 
Fone (42) 99972-0043.

MOTO CBR 1000 RR, ano 2011, único dono. 
Valor R$ 45 mil. (42) 99972-0043.
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GOL, ANO 1999, Motor 1.6 Mi, 8 válvulas, im-
pecável. Ligue para Fone (42) 99972-0043.

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: Die-
go Fernandes Soares DRT/PR 5005. 
Diagramação: Fábio A. Ribeiro. Fo-
tos: Foto e Arte Estúdio, Diego F. 
Soares e Assessorias.FOLHA ONLI-
NE: www.folhapr.com.br: Reinaldo 
Ferreira Júnior. OBS.: Os artigos 
assinados não representam necessa-
riamente a opinião do jornal e são de 
responsabilidade de seus autores.
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Pauliki defende a descentralização 
dos distritos industriais regionais

Jaguariaíva teve anúncio de mais de 
R$ 2 milhões em investimentos federais

Política Política

Emendas

O deputado estadual Már-
cio Pauliki esteve em visita a 
região nesta última semana. 
Durante sua passagem por Ara-
poti, o palamentar defendeu o 
processo de descentralização 
dos distritos industriais regio-
nais como a melhor forma de 
proporcionar condições de ge-
rar mais vagas de emprego nos 
municípios da região.

Em contato com a prefeita 
Nerilda Penna e o vereador Vic-
tor Brondani, Pauliki expôs as 
propostas para viabilização do 
projeto e obteve o aval do mu-
nicípio para tornar Arapoti um 
destes distritos regionais. Na 
Assembleia Legislativa do Para-
ná, o deputado atua como presi-
dente da Comissão de Indústria, 
Comércio, Emprego e Renda.

“Na presidência desta co-
missão, nós fizemos a proposta 
ao Governo do Estado, para que 
este assumisse alguns distritos 
industriais de forma regional. 
Muitas cidades não possuem 
condições de investir em aces-
sos, construções, pavimentação 
e iluminação dos distritos. En-
tão é aí que o Estado entraria, 
realizando este investimentos e 
criando distritos industriais re-
gionais” disse Pauliki.

Em um segundo passo, o 
Governo Estadual atrairia as 

indústrias através da Agência 
Paraná de Desenvolvimento 
(APD). Segundo o deputado, os 
distritos industriais regionais 
seriam responsáveis por aten-
der, além do município sede, 
outros cinco ou seis municípios 
vizinhos. “Na Assembleia esta-
ríamos fazendo uma legislação 
para a divisão do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) para todas 
essas cidades lindeiras” disse.

A cidade que se compro-
meter em ceder em comodato 
o terreno para a construção do 
distrito, ficaria com 50% do 
valor do ICMS, com o restante 
ficando dividido com os de-
mais municípios da região. “Eu 
quero, inclusive, agradecer ao 
município de Arapoti que está 
abrindo a possibilidade de, já a 
partir do ano que vem, iniciar 
esse processo de construção do 
distrito industrial regional, com 
a possibilidade de metade do 
ICMS ficar por aqui” ressaltou 
Pauliki.

O deputado afirmou que 
este projeto será essencial para 
aumentar o valor da arreca-
dação municipal com o ICMS, 
além de alavancar a geração de 
emprego e renda nos municí-
pios da região. Nas eleições ge-
rais deste ano, Pauliki pretende 
se lançar como candidato a uma 
vaga de deputado federal.

No início deste mês de julho, 
o deputado federal Aliel Macha-
do (PSB) esteve em Jaguariaíva 
para anunciar a destinação de 
emendas de recursos federais de 
mais de R$ 2 milhões. Ele visi-
tou obras de recape asfáltico na 
Cidade Alta, realizadas por meio 
de emenda por ele destinadas. 
Machado aproveitou ainda para 
anunciar o empenho de mais re-
cursos para o município e ouvir 
demandas da comunidade.

O parlamentar veio acom-
panhado do deputado estadu-
al Pericles de Melo (PT). Eles 
foram recepcionados pela vi-
ce-prefeita, Alcione Lemos, se-
cretários municipais, entre eles, 
o Secretário de Comunicação, 
José Amilton Romão, vereado-
res e membros da comunidade. 
O prefeito José Sloboda não 
participou do evento, pois cum-
pria agenda em Ponta Grossa e 
Curitiba.

A vice-prefeita e secretária 
municipal de Educação, Cultura 
e Esporte, Alcione Lemos, agra-
deceu o apoio do parlamentar 
ao município e disse que os in-
vestimentos por meio de emen-
das são possíveis porque houve 
um trabalho de regularização de 
dívidas que o município apre-
sentava, o que era impedimento 
para o recebimento de muitos 
recursos. “Hoje Jaguariaíva é 
um município ficha limpa”, des-
tacou.

Na oportunidade o secre-
tário de Comunicação, José 
Amilton Romão, agradeceu os 
investimentos no município e 
reconheceu a importância de 
se destinar recursos para me-
lhorar a cidade, complemen-
tando os recursos próprios do 
município. Aliel, por sua vez, 
salientou que é a favor do pacto 
federativo, para que os municí-
pios fiquem com os recursos de 
suas arrecadações de impostos, 
complementando que a priori-
dade é a busca por uma atuação 
parlamentar em desfavor de 
desmandos contra a sociedade. 
Explicou que a fiscalização e a 
mobilização da sociedade são 
imprescindíveis, principalmen-
te neste momento de crise ética 
e política.

“Se não nos mobilizarmos 
para discutir o momento atual 
estamos fadados ao fracasso 
e contribuindo com as atroci-
dades”, observou, ele, citando 
situações polêmicas brasileiras 
que precisam de atenção, como 
a reforma trabalhista, a lei der-
rubada que flexibilizava a ca-
racterização do trabalho escra-
vo, a recente liberação de mais 
agrotóxicos cancerígenos na 
produção de alimentos, o teto 
de gastos do governo, as priva-
tizações de estatais, a política 
de negociação de combustíveis, 
entre outras.

Também falou ao público 
o deputado Péricles, enfocan-
do sua mensagem nas causas 
que impactam a vida da socie-
dade e das futuras gerações. 
Exemplo disso foi a defesa pela 
preservação ambiental da Es-
carpa Devoniana, que engloba 
também áreas jaguariaivenses. 
Segundo ele, a intenção é vir à 
Jaguariaíva para realização de 
debate sobre o tema, visando 
agregar preservação ambiental 
da Escarpa sem prejudicar as 
principais atividades econômi-
cas com atuação em áreas desta 
abrangência.

A interação com o deputado 
Aliel ocorreu na Rua Prefeito 
Aldo Sampaio Ribas, onde ocor-
re a finalização da revitalização 
e já houve o recape em CBUQ. A 

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA obra tem valor total de R$ 356,8 
mil, com contrapartida munici-
pal, e intervenções numa área 
de mais de 5 mil m2.

Segundo ele, foram destina-
dos para Jaguariaíva recursos 
para ampliação da UBS Adélia 
Kojo Baldin, obra com o valor 
total de R$ 274.492,10 com a 
contrapartida da Prefeitura Mu-
nicipal. Serão 146,56 m2 de área 
reformada mais 132,48 m2 de 
área ampliada, distribuídos em 
dois pavimentos. Os serviços es-
tão em andamento.

Outras emendas foram 
anunciadas para a saúde mu-
nicipal, sendo uma delas para 
incrementar o Piso de Atenção 
Básica (PAB), na ordem de 200 
mil, e indicação de aumento dos 
recursos de Procedimentos do 
Teto da Média e Alta Comple-
xidade, no valor de R$ 500 mil, 
voltados ao Hospital Carolina 
Lupion. Além disso, o deputado 
Aliel prestou contas do valor de 
R$ 40 mil, que foram utilizados 
na aquisição de um veículo mo-
delo Ônix para uso da Secretaria 
Municipal da Saúde.

Também foi registrado o 
encaminhamento de uma mo-
toniveladora, no valor de R$ 
487.500 e indicação de recur-
sos no valor de mais de R$270 
mil para recape asfáltico da Rua 
João Tracz, no acesso ao Insti-
tuto Federal do Paraná (IFPR). 
O deputado anunciou ainda a 
destinação de mais R$200 mil 
para que a Prefeitura de Jagua-
riaíva possa comprar um ôni-
bus para transporte escolar das 
crianças do município.


