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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 
Norte Pioneiro

A partir desta quinta-feira, 
16 de agosto, a propaganda 

eleitoral nas ruas estará 
liberada, marcando 

definitivamente o início
da corrida eleitoral para
os cargos de presidente, 

governador, senador, 
deputado federal e deputado

estadual. Arapoti e Jaguariaíva 
experimentarão pela primeira 

vez o uso da biometria. O 1º 
turno está marcado para o

dia 07 de outubro
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Candidatos realizaram na Band o primeiro debate na TV. Foto Kelly Fuzaro/Band



Há poucos dias do fim 
do prazo para a definição 
das convenções partidá-
rias, a notícia da desistên-
cia do ex-senador Osmar 
Dias ao pleito de Governa-
dor do Estado do Paraná 

caiu com uma verdadeira 
bomba. Apontado em pes-
quisas de opinião como 
um dos favoritos, ao lado 
de Ratinho Jr,. ao cargo 
de chefe do Executivo Es-
tadual, a saída de Osmar 

provocou uma grande mu-
dança na corrida eleitoral 
ao Palácio do Iguaçu.

O ex-senador, indireta-
mente, elencou uma infini-
dade de razões que o leva-
ram a tomar essa decisão, 

mas a verdade é que, com 
ele fora do páreo, aumen-
tam as chances da eleição 
ser decidida em um pri-
meiro turno. Ratinho Jr. 
agora surge como o princi-
pal favorito, tendo a atual 

governadora Cida Borghet-
ti, que assumiu após Beto 
Richa se desligar do cargo 
para tentar uma vaga ao 
Senado, como uma das 
principais concorrentes. 

Quem correrá por fora 

é o deputado federal João 
Arruda (MDB). Sobrinho 
de Requião, ele conta com 
a ajuda do tio para tentar 
alavancar a candidatura e 
garantir um segundo turno 
no estado.
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Eleições 2018

Segurança

Com desistência de Osmar Dias, Paraná tem 10 candidatos ao Governo

Polícia de Arapoti tirou das ruas em 
1 semana mais de 1kg de maconha

Confira os candidatos a Governador:

Três elementos presos 
e aproximadamente 1.130 
gramas de maconha apreen-
didas. Este foi o saldo do tra-
balho conjunto das Polícias 
Civil e Militar somente neste 
início de mês de agosto. No 
último dia 08, foram apre-
endidos 360 gramas de ma-
conha em uma residência no 
bairro Jardim Ceres. Já no 
dia 02, foram apreendidas 
outras 770 gramas.

As apreensões e prisões 
são resultados de intenso 
trabalho de investigação e 
de cooperação entre as duas 
Polícias, como ficou de-
monstrado no último caso 
com o desmantelamento de 
uma casa no bairro Jardim 
Ceres, que, segundo a Polícia 
Civil, funcionava como pon-
to de tráfico de drogas.

ARAPOTI

Trabalho intenso de investigação contribuí para as apreensões. Foto: Divulgação/Polícia Civil e Militar

“Os policiais vinham in-
vestigando o lugar depois 
de receberem denúncias de 
que lá estava funcionando 
uma boca de fumo. No local 
foram encontradas porções 
de maconha embaladas para 
venda e outra parte ainda 
não separada. Também foi 
apreendida uma balança di-

gital e uma quantidade em 
dinheiro, além de aparelhos 
celulares” informou o inves-
tigador Ângelo Simões.

Nessa operação, um 
rapaz de 20 anos foi preso 
em flagrante delito e deverá 
responder pelos crimes de 
tráfico de drogas e recepta-
ção. No primeiro caso, dois 

jovens, também de 20 anos, 
foram presos em flagrante 
com mais de 700 gramas de 
maconha em uma residência 
no centro da cidade.

Os investigadores rece-
beram diversas informações 
de que a casa funcionaria 
como um ponto de comer-
cialização de drogas. Diante 

dos fatos, os policiais ini-
ciaram as investigações que 
comprovaram as informa-
ções repassadas aos poli-
ciais. “Ficamos sabendo que 
o rapaz, morador da casa, 
teria adquirido uma quantia 
significativa de maconha nos 
últimos dias e que junto com 
comparsas dividiria o pro-

duto para a comercialização 
mais rápida” disse o investi-
gador.

Angelo, em companhia 
do investigador Fabian, 
adentrou na residência com 
a autorização do pai do sus-
peito. Eles se dirigiram a um 
cômodo agregado à casa e 
flagraram os dois rapazes 
pesando a droga para a co-
mercialização.

No quarto foram en-
contradas 33 porções em-
baladas em pequenos sacos 
plásticos de 3 gramas cada. 
Também foram encontradas 
outras porções maiores com 
média de 20 gramas cada, 
além de uma peça de ma-
conha, escondida embaixo 
da cama, com 580 gramas. 
A equipe policial apreendeu 
ainda R$ 50,00 em espécie, 
além da balança de precisão 
digital e aparelhos celulares.
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Eleições 2018

Fiscalização

Eleição presidencial terá 13 candidatos

TCE esclarece regras para incentivos à 
instalação de empresas nos municípios

O objetivo é orientar os prefeitos a evitarem irregularidades 
na concessão de benefícios a empresas. Foto: Divulgação

Nesta última semana, os 
conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) firmaram o entendi-
mento em relação ao incentivo 
à instalação ou à ampliação 
de atividades de empresas nos 
municípios paranaenses. Fo-
ram definidas uma série de pos-
sibilidades e vedações. 

Primeiramente, decidiram 
que é vedada a concessão de 
subvenção em dinheiro para 
custear despesas de aluguel, 
água e luz de empresa privada. 
O poder público poderá alugar 
imóvel e transferir seu uso a 
entidade particular apenas se 

essa ação for autorizada por lei 
específica, atender às condições 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e estiver prevista 
no orçamento ou em seus crédi-
tos adicionais. Para tanto, deve 
ser realizada seleção impessoal 
e imparcial dos interessados; e 
exigida contraprestação da em-
presa beneficiária, como gera-
ção de empregos e renda.

Poderá ocorrer, também, 
a doação de terrenos públicos 
a particulares. No entanto, de 
acordo com o disposto no Acór-
dão nº 5330/13 do Tribunal 
Pleno, é preferível a concessão 
real de uso de imóveis públicos, 

com a permanência do direito 
de propriedade do ente fede-
rativo e a conservação do pa-
trimônio público. Em casos ex-
cepcionais, quando a concessão 
real de uso não for vantajosa, 
pode ser utilizada a doação com 
encargos.

Em ambas as situações, 
deve ocorrer licitação prévia, 
inclusive com previsão dos 
encargos, do prazo para cum-
primento e de cláusula de re-
versão, sob pena de nulidade 
do ato. De qualquer forma, é 
necessária a fixação de políticas 
públicas que orientem e garan-
tam o cumprimento do fim pre-

tendido com o imóvel. Os bens 
imóveis desapropriados por 
utilidade pública ou interesse 
social não podem ser doados a 
particulares como forma de in-
centivo.

A execução de serviços de 
terraplanagem, aterro e dre-
nagem, pelo poder público, é 
legítima se forem cumpridos 
os mesmos requisitos exigidos 
para que se transfira ao particu-
lar o uso de imóvel alugado pelo 
ente. O poder público não pode 

doar materiais de construção 
civil a particulares para fomen-
to da atividade industrial ou 
empresarial, mas pode executar 
as obras públicas necessárias a 
dotar o espaço estabelecido da 
infraestrutura adequada.

É lícita, dentro de uma po-
lítica de incentivo ao desenvol-
vimento econômico, a conces-
são de isenção ou de redução 
da base de cálculo ou alíquota 
de tributo a empresas privadas 
que pretendam instalar-se ou 

ampliar suas atividades. Para 
tanto, essa concessão deve ser 
realizada por meio de lei es-
pecífica, que fixe os requisitos 
para obtenção do benefício tri-
butário, dos tributos aos quais 
se aplica e do eventual prazo 
de duração; e deve ser apresen-
tada a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois subse-
quentes.

Outros requisitos são o 
atendimento às disposições da 
LDO; e demonstração de que 
a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei or-
çamentária e de que não afeta-
rá as metas de resultados fiscais 
previstas na LDO, ou demons-
tração da adoção de medidas 
que compensem a renúncia de 
receita, nos moldes do artigo 
14, I e II, da Lei Complementar 
nº 101/2000 (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal - LRF).
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Polícia fechou a terceira boca de fumo neste mês 
de agosto. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Acadêmicos Uninter das Engenharias 
e Tecnológicos em visita à BrasPine Polícia fechou boca de fumo 

no Jardim Ceres e conduziu 
11 usuários à Delegacia

A visita técnica à em-
presa BrasPine Madeiras 
S.A., de Jaguariaíva  pro-
porcionou aos acadêmicos 
das Engenharias, dos cur-

sos tecnológicos e Análise e 
Desenvolvimento de Siste-
mas do Polo Uninter de Ja-
guariaíva, um conhecimen-
to amplo sobre uma fábrica 

de grande porte. 
A visita mostrou como é 

a realidade de uma grande 
indústria, com suas dificul-
dades, soluções e benefí-
cios. A iniciativa partiu do 
tutor da Uninter Joesley 
Sowa que, com a Coorde-
nadora do Polo Elisaide 
Oliveira Pereira, acompa-
nhou a turma. 

Os acadêmicos conhe-
ceram todo o procedimen-
to para a fabricação de uma 
moldura residencial, come-
çando pela entrada da ma-
téria-prima nas serrarias, 
passando pela secagem, 
prime, linha fabril e acaba-
mento final.

“Tivemos uma base 
técnica de alguns equipa-
mentos elétricos, como o 
funcionamento dos bancos 
de capacitores, geradores 
e das máquinas que parti-
cipam no processo de sele-
ção das madeiras”, expli-
cou o tutor Joesley Sowa, 
dos cursos das engenha-
rias da Uninter.

“A equipe da Uninter 
de Jaguariaíva agradece 
à empresa BrasPine Ma-
deiras por proporcionar 
este momento importante 
para o conhecimento cien-
tífico de seus acadêmicos”, 
comenta a coordenadora 
Pedagógica, Elisaide.

Combate ao Tráfico

Prosseguindo a opera-
ção de combate ao tráfico e 
uso de entorpecentes, a Po-
lícia Civil desmontou nesta 
sexta-feira, 10, um suposto 
ponto de comercialização de 
drogas no bairro Jardim Ce-
res. O proprietário da casa 
foi preso por tráfico de dro-
gas. Outros 11 elementos fo-
ram detidos como usuários, 
encaminhados à Delegacia 
e posteriormente liberados 
após a elaboração de termos 
circunstanciados.

Segundo relato policial, 
o proprietário do imóvel ao 
observar a aproximação dos 
investigadores tentou dis-
pensar algumas pedras de 
crack e correu para dentro 
da casa. Durante a aborda-
gem, os policiais encontra-

ram R$ 520,00 em dinheiro 
no bolso  do calção do indi-
víduo. Na porta da residên-
cia, foram abordados dois 
usuários. Ao ser revistada 
a casa, foram encontrados 
outras pedras de crack e al-
gumas buchas de maconha.

No local ainda foram 
apreendidos aparelhos ce-
lulares provenientes de 
roubos, balança de precisão 
digital, estilete e duas espin-
gardas de pressão. No mo-
mento em que os policiais 
realizavam a busca, apare-
ceram mais seis usuários 
no local atrás de drogas. 
Todos foram conduzidos à 
Delegacia, juntamente com 
a droga apreendida e os de-
mais ítens encontrados. O 
dono da residência foi preso 
e responderá pelo crime de 
tráfico de drogas.

ARAPOTI
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Paulo Freire – o 
patrono do atraso

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

A educação certamente é um dos fatores mais 
importantes para o desenvolvimento econômico 
e cultural de uma nação. Basta olhar os exemplos 
dos países já desenvolvidos. Acredito que ninguém 
mais fica surpreso com os dados ruins da educação 
brasileira e sua declinante evolução. Com exceção 
de um caso ou outro os números gerais pioram a 
cada ano ou pelo menos não avançam. 

O desempenho dos nossos alunos no PISA, ava-
liação internacional da OCDE, demonstra que nos 
últimos anos a média em ciências e leitura se arras-
ta lateralmente há quase vinte anos. Já para mate-
mática o caso é pior, já que a média vem caindo nos 
últimos seis anos. Claro que educação é muito mais 
do que isso, mas olhar os resultados é uma boa ma-
neira de enxergarmos a direção que estamos indo. 

Para chegar nesse desempenho insatisfatório 
são vários os fatores contribuintes. A infraestrutu-
ra em boa parte do país é precária. Apenas 39% das 
escolas têm quadras de esporte, 12% possuem labo-
ratórios, 60,7% das escolas de ensino infantil têm 
banheiros adequados e somente 34,1% possuem 
berçários e 82,7% das escolas de ensino médio ofe-
recem laboratórios de informática. No norte e nor-
deste muitas escolas não possuem salas de leitura, 
biblioteca ou acesso à internet.

Outro ponto fundamental diz respeito à for-
mação dos professores. Grande parte leciona sem 
ter formação adequada para as disciplinas de sua 
responsabilidade. Apenas 56% dos que dão aula de 
matemática são formados na área.

E não é somente a infraestrutura dentro das es-
colas que prejudica a educação. Dentre os alunos 
mais pobres, ou seja, aqueles que enfrentam mais 
dificuldades para chegar ao local de estudos, a eva-
são escolar é enorme. No geral, 600 mil crianças 
com idade de 4 anos estão fora da escola e os que 
possuem 5 e 6 anos o número é de 300 mil. Entre 
14 e 17 anos, 1,7 milhão estão longe das salas de 
aula.

São vários os motivos que fazem com que o Bra-
sil apresente esse desempenho ruim no tocante à 
infraestrutura.

Existe, porém, outro lado mais nefasto e que 
prejudica de maneira mais profunda não só a edu-
cação como também o desenvolvimento do país. A 
matriz pedagógica utilizada nas salas de aula, so-
bretudo nas escolas públicas, nas últimas 5 ou 6 
décadas conduziu a educação para os níveis atuais. 
Impregnou nas aulas e nos livros a apologia a vá-
rias personagens históricas com currículos pouco 
defensáveis. De forma macabra, mesclando sem-
pre paradoxos de aparência honesta e inofensiva, 
misturando mentiras e verdades, religião com re-
volução e pulverizando itens questionáveis, foram 
ao longo do tempo transformando a percepção da 
ética, desde os primeiros anos do ensino funda-
mental. 

Aliado com interesses de outros setores e utili-
zado com objetivos definidos houve essa revolução 
cultural. E se podemos dar um nome para essa tra-
gédia cultural e educacional no Brasil certamente 
seria Paulo Freire. Considerado o patrono da edu-
cação e autor da obra Pedagogia do Oprimido, que 
é a raiz de todo o problema. Através dessa pedago-
gia as crianças foram educadas a inverter lógicas, 
transgredir padrões, desrespeitar leis de forma ve-
lada e, principalmente, a colocar a culpa no “siste-
ma”. Sistema esse opressor ao qual todos devem se 
rebelar. É o famoso método sócio construtivista em 
que só existem dois elementos: o aluno e o resto do 
mundo. Esse método triste ironicamente descons-
truiu a base educacional brasileira. Criou indivídu-
os sem regras aparentemente livres porém, inten-
cionalmente perdidos. Uma massa densa e incapaz 
de raciocinar sem apoio. 

Então, sabe quando o Brasil será destaque em 
níveis educacionais gerais? A partir do momento 
em que não tiver mais contato com essa escola e 
com essa pedagogia, ou seja, quando Paulo Freire 
morrer de fato.

Oportunidade
Prefeitura de Jaguariaíva vai abrir 

concurso para provimento de 65 vagas

A Prefeitura abrirá con-
curso público com 65 vagas 
em todos os níveis escola-
res. Os salários variam de 
R$ 956,39 a R$ 13.090,77, 
para jornadas de trabalho 
de 20 a 40 horas semanais.

O Edital será lançado 
nesta segunda-feira, 13, e as 
inscrições estarão abertas a 
partir desta terça-feira, 14. 
Para participar, os interes-
sados deverão se cadastrar 
somente através da inter-
net no endereço eletrônico 
www.saber.srv.br e fazer 
o pagamento da taxa de 
inscrição, com valores de: 

R$50,00 para os cargos 
de nível fundamental, R$ 
100,00 para os cargos de 
nível médio e técnico e R$ 
150,00 para os cargos de ní-
vel superior.

O concurso contará 
com prova escrita objetiva 
de caráter eliminatório e 
classificatório, para todos 
os cargos; bem como prova 
prática, de caráter classi-
ficatório e eliminatório e 
prova de títulos, de caráter 
apenas classificatório, am-
bas para cargos específicos.

O prazo de validade do 
concurso público será de 
dois anos, contados a par-
tir da data de publicação da 

JAGUARIAÍVA

homologação do resultado 
final, podendo ser prorroga-
do uma única vez por igual 

período, de acordo com as 
necessidades da Prefeitura 
de Jaguariaíva.

Política
Câmara vota processo de cassação do 
vereador Giovanni nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-
-feira, 15, sessão ordinária 
em que será votado o pare-
cer aprovado pelo Conselho 
de Ética da Câmara Munici-
pal sobre o pedido de cassa-
ção do mandato do vereador 
Giovanni Carneiro (PP) por 
quebra de decoro parlamen-
tar. A votação acontecerá no 
plenário da Casa a partir das 
18h e é aberta ao público.

Na última segunda-fei-
ra, os membros da comissão 
aprovaram por maioria o 
parecer do relator Ricardo 
Pedroso (PPS) recomen-
dando a cassação de Gio-
vanni, baseado em oitivas 
de testemunhas e documen-
tos do Ministério Público 
e da defesa. O Presidente 
do Conselho, Nei Ferreira 
(PSC), exarou voto con-
trário à recomendação de 
cassação, enquanto o vere-
ador Joel Batista de Melo 
(PTB) – que substitui Victor 
Brondani (PDT) e o relator 
Ricardo Pedroso votaram a 
favor. Por dois votos a um, o 
Conselho de Ética aprovou o 
pedido de cassação.

O relatório final foi en-
caminhado ao Presidente 
da Casa, Lelo Ulrich (PSD), 
que agendou a votação para 
esta quarta-feira. Para ter o 
mandato cassado, são ne-
cessários os votos de 2/3 da 

Câmara, ou seja, seis verea-
dores devem concordar com 
o parecer para que Giovan-
ni perca o mandato. A Câ-
mara ainda não definiu se 
convocará o suplente para 
substituir Giovanni duran-
te a votação, pois ele está 
impedido de votar. O verea-
dor Marineo Ferreira (PTB) 
também pode ser impedido 
de votar por ser cunhado do 
réu. Esses detalhes deverão 
ser decididos até esta se-
gunda-feira.

O Presidente do Con-
selho, Nei Ferreira, votou 
contrário ao pedido de 
cassação ressaltando dois 
pontos principais. “Os fa-
miliares da vítima não são 
autores da denúncia, nem 
tão pouco se manifestaram 
como prejudicados pelo ve-
reador Giovanni. Eles não 
se sentem enganados, ao 
contrário, o defendem di-
zendo que estão desconten-
tes com este processo. Além 
disso, os fatos relacionados 
no processo ocorreram nos 
anos de 2015 e 2016, perí-
odo em que o vereador não 
era detentor de mandato na 
Câmara Municipal”, disse. 
“Por fim, a única conclusão 
que se pode chegar é que a 
conduta apontada na re-
presentação ocorreu antes 
do início do mandato e não 

ARAPOTI

São necessários os votos de seis vereadores para 
a cassação do mandato de Giovanni

O Conselho de Ética aprovou o pedido de 
cassação por 2 votos 1

cabe a esta Casa cassar o 
mandato do vereador”, con-
cluiu. 

Já o relator Ricardo Pe-
droso, que recomendou a 
cassação do vereador, falou 
que mesmo o crime tendo 
acontecido em 2015 e 2016, 
os fatos só chegaram ao co-
nhecimento da população 
e desta Casa de leis em se-
tembro de 2017, após de-
núncia do MP. “Fatos des-
conhecidos da Câmara de 
Vereadores que possam ser 
revelados durante a legisla-
tura e tragam implicações 
para a dignidade desta casa, 
podem e devem dar ensejo 
a instauração de processo 
político de perda do manda-
to, pois ainda que o evento 
seja passado, o fato político 
e suas repercussões são atu-
ais. Entendo que é possível 
punição em processo de cas-
sação de mandato por pro-
cedimentos incompatíveis 
por decoro parlamentar ve-
rificados antes do início do 
mandato”, justificou.

 “Todo o trabalho feito 
na montagem do relatório 
foi baseado em oitivas de 
testemunhas e documentos 
apresentados pelo MP, de 
forma estritamente técnica, 
seguindo a legislação, sem 
cunho pessoal”, ressaltou o 
vereador antes da leitura do 
relatório.

 
A denúncia represen-

tada pela cidadã Mayara 
Crystiane da Silva contra o 
vereador Giovanni Apare-
cido Carneiro, baseada na 
ação do Ministério Público, 
foi acolhida pelo Plenário 
da Câmara em Sessão Or-
dinária no dia 25 de abril. 
Para apurar os fatos, o Pre-
sidente da Casa, Lelo Ulrich 
(PSD), encaminhou o docu-
mento ao Conselho de Ética 
a fim de analisar se houve 
ou não a quebra do decoro 
parlamentar por parte do 
vereador, de acordo com 
a Resolução 57/2009, que 
dispõe sobre o Código de 
Ética da Câmara Municipal. 
O vereador Giovanni que 
era Presidente do Conselho 
à época foi destituído do 
cargo para ser substituído 
pelo vereador Nei Ferreira 
(PSC).

A denúncia acusa o ve-
reador Giovanni por estelio-
nato qualificado, onde su-
postamente teria recebido 
a quantia de R$ 4,8 mil em 
troca da promessa de au-
mentar o valor da aposen-
tadoria de uma idosa, pago 
pelo INSS. Os fatos teriam 
ocorrido entre outubro de 
2015 e março de 2016. As 
acusações são negadas pelo 
vereador Giovanni.

Os votos

O caso



CLASSIFICADOS

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

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

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, branco, 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, Arapo-
ti-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.

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

VENDE CASA alvenaria, Jaguaria-
íva, 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  QUARTOS no centro de Ja-
guariaíva. Tratar pelos telefones 43 
3535-1218  e 43 99984-2118.

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

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

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

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.

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

CORSA Sedan, ano 2000, 
azul, completo, 8 válvulas. 
Fone (42) 99972-0043.

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

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

MONTANA, ano 2015, mar-
rom, completa pelo valor de 
R$ 29 mil. Fone (42) 99972-
0043.

MOTO CBR 1000 RR, ano 
2011, vermelha, amarela e 
branca, único dono. Valor R$ 
45 mil. (42) 99972-0043.
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GOL, ANO 1999, Motor 1.6 
Mi, branco, 8 válvulas, impe-
cável. Ligue para Fone (42) 
99972-0043.

CELTA ano 2007, vidros e 
travas elétricas, azul, impecá-
vel. Valor R$ 13.500,00. Fone 
(42) 99972-0043 - Toninho.

CELTA ano 2007 impecável, cor 
vermelho. R$ 16.000,00. Fone 
(42) 9 9972-0043 - Toninho.

CORSA Sedan 1.0, comple-
to 8V, azul, por apenas R$ 
12.000,00. Fone (42) 99972-
0043.

GOL ano 1993, motor 1.6, 
cinza, com som, bancos re-
caro, rodas, impecável. R$ 10 
mil. Fone (42) 99972-0043.

EXPEDIENTE
Propriedade da empre-
sa: SOMAR & EDU-
CAR 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: fo-
lha@folhapr.com.br Dire-
tor: Augustinho A. Ludwig. 
Jornalista e redator: Diego 
Fernandes Soares DRT/PR 
5005. Diagramação: Fábio 
A. Ribeiro. Fotos: Foto e 
Arte Estúdio, Diego F. So-
ares e Assessorias.FOLHA 
ONLINE: www.folhapr.
com.br: Reinaldo Ferreira 
Júnior. OBS.: Os artigos 
assinados não representam 
necessariamente a opinião 
do jornal e são de responsa-
bilidade de seus autores.

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS
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Educação Infantil no Colégio 
Mega ganha ampliações

Pré-selecionados em edições 
anteriores do Fies têm mais prazo

FAJAR promove Semana 
Acadêmica e Iniciação Científica

O Colégio Mega de 
Jaguariaíva, atendendo 
às exigências legais e ao 
bem-estar das crianças da 
educação infantil, está fi-
nalizando as obras de am-
pliação previstas no seu 
projeto educacional.  

A construção amplia 
espaços de banheiros to-
talmente adaptados com 
sanitários, lavabos e chu-
veiros e também novo fral-
dário para crianças que 

precisam de atendimento 
especial.

“Vale destacar que a 
nossa Educação Infantil é 
a ‘MENINA DOS OLHOS’ 
do nosso Colégio. Estamos 
preparando com carinho o 
futuro[ das nossas crian-
ças” - comenta o Coorde-
nador Pedagógico, profes-
sor João Osvaldo Fracasso. 

E faz o convite:  “Venha 
nos conhecer. Venha fazer 
parte da ‘Família MEGA!’”

De 13 a 17 de agosto, 
a FAJAR promove a sua 
SEMANA ACADÊMICA e 
também o ERIC - Encontro 
Regional de Iniciação Cientí-
fica, com palestras, debates, 
estudos e apresentações de 
trabalhos.

O  curso de Engenharia 
Florestal terá a XIV Semana 
Acadêmica, nas dependên-
cias do Grêmio Pisa, com pa-
lestrantes renomados, como 
Bruna Mulinari Cabral, so-
bre “Painéis Reconstituídos 
de Madeira; Mariane NI-
ckele, com o tema “Controle 
de Formigas Cortadeiras”;  
Carlos Cezar Cavassin Diniz, 
com “Programa de Excelên-
cia em Manutenção Mecân-
cia de Máquinas de Colheita 
Florestal; André Trevisan, 
com “Sistemas Silvicultu-
rais de Espécies Nativas”;  
2o.Sargento Galdezio, do 
Corpo de Bombeiros, com o 
tems “Incêndios Florestais”; 
Ismael Konkol, com “Utili-
zação de Drones como apoio 
às Atividades de Produção 
Florestal”.

Além das palestras diá-
rias, haverá também as apre-
sentações de trabalhos cien-
tíficos, pelos acadêmicos das 
Faculdades FatiFajar, bem 
como de outras instituições 
e docentes, que se inscreve-

ram para o ERIC.
Segunda Feira dia 

13/08 - Sistema Light Steel 
Framing - Palestrante Eng.
Civil Vinicius Macedo Bis-
caia;

Terça Feira dia 14/08 
- Energia Fotovoltaica - Pa-
lestrante Eng.Químico Dou-
tor Noel Levy;

Quarta Feira dia 
15/08 - Carreira Profissio-
nal - Palestrante - Eng. Lu-
ciano Benato.

As palestras ocorrerão no 
hall de entrada da nossa IES, 
com início previsto para as 
19:30 hs

Na Quinta e Sexta feira os 
alunos estarão acompanhan-
do os trabalhos do ERIC.

Nesta semana, de 13 a 
17 de agosto, dois eventos 
movimentarão a comunida-
de acadêmica do Curso de 
Direito das FACULDADES 
FATIFAJAR.

No primeiro momento, a 
Semana Acadêmica, que será 
realizada no Clube Appaloo-
sa, nos dias 13, 14 e 15, com a 
seguinte programação:

No dia 13.08,  palestra  
sobre o tema : “Aspectos 
legais e constitucionais do 
aborto” com Dr. Marcelo 
Quentin , Juiz de Direito – 
Sengés e Dr. Renan B. Lopes 
Ferreira, Delegado Correge-

dor Adjunto - Departamento 
Penitenciário do Estado do 
Parana.; 

No dia 14.08, palestra so-
bre a “Atuação do Ministério 
Público no âmbito da Im-
probidade Administrtiva “, 
pelo palestrante Dr. Eduardo 
Henrique  Germano, da 1ª 
Promotoria  Justiça  Comar-
ca de  Jaguariaíva;

Dia 15.08, palestra com 
Dr. Paulo Henrique Vieira da 
Costa, Professor  do Centro 
Universitário OPET, sobre 
o tema “Estudando Direito 
Romano”.

Nos dias 16 e 17, os acadê-
micos participarão do ERIC 
– Encontro Regional de Ini-
ciação Científica,  quando 
então, serão apresentados 
trabalhos científicos no for-
mato de resumo expandido.

“A grande procura pelo 
evento demonstra o entusias-
mo acadêmico na aquisição 
do saber que faz a diferencia 
no profissional formado pela 
instituição”. - explica a Coor-
denadora do curso de Direito 
da FAJAR, Rosangela Las-
coski Massinhan.

O Ministério da Edu-
cação prorrogou o prazo 
para os alunos pré-selecio-
nados em processos seleti-
vos anteriores do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies), que tiveram sua ins-
crição postergada para o 
segundo semestre de 2018, 
complementarem as infor-
mações. Os candidatos têm 

até a próxima sexta-feira, 
17, para finalizarem o pro-
cesso. Aproximadamente 12 
mil candidatos se encontram 
nessa condição.

Para fazer a complemen-
tação, o estudante precisa 
acessar a página do Fies na 
internet e fornecer as infor-
mações necessárias, como a 
porcentagem a ser financia-

da e dados da agência bancá-
ria para receber o benefício. 
A contratação do financia-
mento só pode ocorrer após 
a complementação e apro-
vação das informações pela 
Comissão Permanente de 
Supervisão e Acompanha-
mento (CPSA) da instituição 
para a qual o candidato foi 
pré-selecionado.


