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VESTIBULAR FATI-FAJAR 2019

Os diretores da Faculdade Educacional de Arapoti – FATI e Faculdade Jaguariaíva – FA-
JAR fazem saber aos interessados que, no período de 01/08/2018 até 24/11/2018, estarão 
abertas as inscrições ao Processo Seletivo, para ingresso nestes estabelecimentos de ensino 
superior, para o período letivo de 2019, conforme instruções contidas no presente Edital e 
Manual do Candidato, para os cursos e número de vagas a seguir discriminados.

A. FATI – Faculdade Educacional de Arapoti:
 ADMINISTRAÇÃO – 70 (setenta) vagas – noturno
 PEDAGOGIA – 60 (sessenta) vagas – noturno
 LETRAS – PORTUGUÊS e ESPANHOL – 60 (sessenta) vagas – noturno
 CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 60 (sessenta) vagas – noturno

B. FAJAR – Faculdade Jaguariaíva 
 DIREITO – 80 (oitenta) vagas – noturno
 ENGENHARIA FLORESTAL – 100 (cem) vagas – noturno
 ENGENHARIA CIVIL – 80 (oitenta) – noturno

1. PROCESSO SELETIVO
1.1 O Processo de Seleção para os cursos oferecidos pela Faculdade Educacional de Ara-

poti – FATI e Faculdade Jaguariaíva – FAJAR é idêntico em seu conteúdo e unificado em 
sua execução para todos os cursos.

1.2 As provas serão realizadas no dia 25 de novembro de 2018, a partir das 10 horas, nas 
dependências da FATI e da FAJAR, devendo o candidato optar, no ato da inscrição, por um 
dos dois locais de realização da prova.

1.3 Distribuição das vagas e a duração dos Cursos:

Curso                                       Turno   Número de Vagas           Duração
Administração                       Noturno   70 vagas                   4 anos
Ciência Contábeis                       Noturno            60 vagas                   4 anos
Direito                         Noturno         80 vagas                   5 anos
Engenharia Florestal    Noturno e Sábados pela manhã     100 vagas   5 anos
Letras – Português e Espanhol       Noturno                60 vagas   4 anos
Pedagogia                                        Noturno                 60 vagas    4 anos
Engenharia Civil                       Noturno                 80 vagas   5 anos

TOTAL: 430 vagas

1.4. Para os candidatos que prestaram o ENEM:
Os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM nos dois 

últimos anos e comprovarem média geral igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos terão 
10% (dez por cento) de acréscimo na soma dos pontos da prova objetiva.

1.5. A classificação dos candidatos far-se-á na ordem decrescente dos resultados obtidos, 
não se admitindo revisão de provas nem recurso quanto ao seu conteúdo ou julgamento.

1.6. Os resultados do Processo de Seleção são válidos para o ano de 2019.

2. DAS PROVAS
2.1. As provas serão aplicadas no dia 25 de novembro de 2018, a partir das 10 horas, 

devendo o candidato estar no local indicado por ele, no ato da inscrição, meia hora antes do 
início, ou seja, às 09h30min.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 01/08/2018 a 24/11/2018.
3.2 As inscrições e o pagamento da taxa, poderão ser realizados nos seguintes locais: 
a) Central de Atendimento ao Vestibular da FAJAR – Rua Santa Catarina, Nº 04, Bairro 

Jardim Nossa Senhora de Fátima – Jaguariaíva – PR e Rua das Rosas, Nº 01 – Arapoti.;
b) Pela internet, no site: www.fatifajar.com.br 
3.3 Os documentos para inscrição: a) requerimento de inscrição preenchido e assinado; 

b) fotocópia identidade; c) comprovante do pagamento da inscrição; d) 2 (duas) fotos 3x4 
recentes; e) procuração com firma reconhecida, quando for o caso.

3.4 O valor da inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).  OBS.: Em nenhuma hipótese, 
haverá devolução da taxa de inscrição.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Disque Vestibular: (43) 3535-2830 / (43) 3557-2566 ou e-mail: vestibular@fatifajar.

com.br.
Consulte o edital completo com todas as orientações ao candidato, disponível no site:
www.fatifajar.com.br ou nas secretarias acadêmicas da FATI e da FAJAR.

Jaguariaíva – PR, 01 de julho de 2018.

José Carlos de Carvalho - Diretor Geral – FAJAR
Walter Martins Junior - Diretor Geral – FATI

PROCESSO SELETIVO 2019

EDITAL Nº 01/2018 – FATI/FAJAR
MANUAL DE ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

Candidatos iniciam campanha com 
visitas a Arapoti e Jaguariaíva

Eleições 2018

Os primeiros candida-
tos às eleições gerais deste 
ano começaram oficialmen-
te suas visitas aos municí-
pios da região. Nesta quar-
ta-feira, 22, dois candidatos 
a deputado federal e um 
candidato a deputado esta-
dual estiveram cumprindo 
agendas de campanha em 
Arapoti e Jaguariaíva.

O deputado federal 
Aliel Machado (PSB) esteve 
acompanhado do deputado 
estadual Pericles de Mello 
(PT). Eles estiveram reuni-
dos com lideranças políti-
cas e eclesiásticas na parte 
da manhã em Jaguariaíva. 
Já à tarde, eles se reuniram 
com líderes do Conselho 
de Pastores de Arapoti. Na 
parte da noite, Aliel partici-
pou de lançamento de seu 
comitê regional em Jagua-
riaíva.

“Esse momento triste 
que o país está passando, de 
desconfiança com o cenário 
político, crise moral e ética 
e com falta de emprego, tor-
na as pessoas desiludidas. 
Diante desta situação, nós 
temos o desafio que é olhar 

Aliel esteve reunido com lideranças políticas e religiosas

Pauliki

Pauliki esteve reunido em Arapoti com Irani 
Barros e lideranças políticas

nos olhos das pessoas, con-
versar sobre este momento 
e ganhar o coração delas. 
Nós estivemos em várias 
oportunidades em Arapoti 
e Jaguariaíva, discutindo 
sobre ações importantes 
que estavam acontecendo 
em Brasília. Agora é o mo-
mento de efetivar essa luta, 
motivando as pessoas para 
que não se distanciem da 
política” disse Aliel.

Também concorrendo 

ao cargo de deputado fe-
deral, o atual deputado es-
tadual Márcio Pauliki (SD) 
esteve em Jaguariaíva reu-
nido com lideranças políti-
cas e em Arapoti, onde se 
encontrou com o presiden-
te municipal do PDT, Irani 
Barros. Pauliki ainda visi-
tou os municípios de Piraí 
do Sul e Wenceslau Braz, 
aonde esteve com o prefeito 
Paulo Leonar.

Ele defendeu um dis-
curso anti-reeleição, afir-
mando que a política pre-
cisa sempre se renovar, 
para evitar que a corrup-
ção se alastre. “É notável 
que grandes escândalos de 
corrupção surgiram, justa-
mente, na luta por reelei-
ção, acredito que mandatos 
únicos “com duração de 
cinco anos seriam a respos-
ta para limpar esse cenário 
corrompido nos cargos po-
líticos do país” disse Pau-
liki em entrevista ao Folha 
Extra.
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SICREDI NOVOS HORIZONTES
Relatório Semestral 2018

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras concedida pela Diretoria em 22 de agosoto de 2018. (Conforme a data do e-mail de autorização 
das Demonstrações).



04 GERAL FOLHA PARANAENSE 24 de agosto de 2018



05GERALFOLHA PARANAENSE24 de agosto de 2018

O serviço faz parte do SAMU regional e garante 
agilidade no transporte de vítimas

Desfile de 7 de setembro deve reunir mais de 
10 mil pessoas em Jaguariaíva

Serviço aeromédico 
regional teve primeiro 

atendimento

Jaguariaíva divulga 
programação festiva 
da Semana da Pátria

UNINTER promoveu 
Confraternização de Diretores 

e Autoridades em Arapoti

Saúde Civismo

Nesta semana a equipe 
de resgate aéreo do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) fez o 
primeiro atendimento na 
região. Na terça-feira, 21, 
uma vítima de acidente de 
trânsito foi transportada 
para Ponta Grossa, após 
ser atendida no Hospital 
Carolina Lupion.

A vítima esteve envol-
vida em um acidente, na 
Cidade Alta, entre um ca-
minhão e uma motocicleta. 
Ela era passageira da moto 
e sofreu ferimentos graves, 
sendo socorrida pela equi-
pe do Corpo de Bombeiros. 
No hospital Jaguariaiven-
se, ela fez uma cirurgia de 

emegência e  depois, com 
a necessidade de transfe-
rência para procedimentos 
mais complexos, foi acio-
nado o serviço aéreo, que 
em menos de meia hora 
chegou à Jaguariaíva.

Segundo o major Puc-
ci, o serviço tem base em 
Ponta Grossa, funciona há 
cinco meses e atende cer-
ca de 23 vítimas ao mês. 
“O helicóptero é uma fer-
ramenta rápida e nós es-
tamos à disposição para a 
tentativa de salvar vítimas 
com sequelas de traumas e 
emergências clínicas para 
atendimento em hospitais 
de maior complexidade”, 
disse o piloto no campo do 
Caxias, onde a aeronave 
pousou.

Integrando o calendá-
rio oficial do município, as 
festividades da Semana da 
Pátria foram divulgadas 
nesta semana. O destaque 
das comemorações serão a 
Corrida de Revezamento do 
Fogo Simbólico da Pátria e 
o Desfile Cívico Temático 
de 7 de Setembro. Ambas 
atividades são promovidas 
por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura e Espor-
te (Smece), com o apoio de 
outras secretarias e da co-
munidade.  

Neste ano a Corrida de 
Revezamento do Fogo Sim-
bólico, de 15 quilômetros, 
será realizada no dia 3 de 
setembro, a partir das 7h. 
Após uma breve celebração 
na Capela São José Ope-
rário, no Jardim Samam-
baia, o fogo será levado 
por voluntários de escolas, 
entidades e empresas até o 
bairro Primavera, retornan-
do à Estação Cidadã Agente 
Durvalino de Azevedo, onde 
estará a concentração para a 

solenidade de acendimento 
da Pira da Pátria.  

De 3 a 7 de setembro, 
todos os dias, em frente da 
Estação Cidadã, alunos das 
escolas municipais, urba-
nas e rurais, Cemei’s, esco-
las estaduais e particulares, 
junto às demais autoridades 
e população em geral, par-
ticipam de solenidades de 
hasteamento (8h) e arria-
mento (17h) dos pavilhões 
e cântico dos hinos cívicos. 
Funcionários voluntários 
neste período se revezarão 
para a guarda do fogo sim-
bólico, em frente à estação.

No dia 7 de setembro a 
população poderá prestigiar 
o Desfile Cívico Temático, 
que terá participaçã das es-
colas, empresas, comércio 
e demais entidades e ins-
tituições civis e militares, 
inclusive com a presença 
de bandas locais e de fora.  
Mais de 10 mil pessoas de-
vem se reunir nesta ocasião 
na Avenida Antônio Cunha. 
As festividades encerram à 
tarde, com o arriamento das 
bandeiras.

O Centro Universitário 
Uninter, Polo de Arapoti,  
realizou na noite de 15/08, 
uma confraternização com 
diretores de escolas, pe-
dagogos, professores, li-
deranças e autoridades do 
município. O objetivo foi 
apresentar aos visitantes 
um pouco do trabalho de-
senvolvido pela UNINTER 
em Arapoti .

Os convidados foram 
recepcionados com música 
ao vivo, por um quarteto de 
violinos e violãocelo e pude-
ram desfrutar de um coque-
tel, além da distribuição de 
brindes a todos os partici-
pantes, que também  con-
correram ao sorteio de uma 
cesta de chocolates.

“É um prazer poder re-
ceber os nossos convidados 
e ter a oportunidade de co-
nhecer melhor cada um. 

Essa confraternização visa 
também esse estreitamen-
to de relações e é uma boa 
forma de apresentar o que a 
Uninter pode ofertar através 
de um ensino de qualidade e 
certificado pelo MEC” disse 
o gestor do Polo em Arapoti, 
Augustinho Ludwig.

A UNINTER oferta mais 
de 70 cursos superiores de 
graduação, além de cerca 
de 170 cursos de pós-gradu-
ação em todas as áreas do 
conhecimento.

Os cursos mais novos 
aprovados e já com matrícu-
las abertas, iniciando neste 
mês são Educação Especial 
(licenciatura); Psicopeda-
gogia (bacharelado); Psico-
pedagogia (licenciatura) e 
Segunda Licenciatura, com 
carga horária reduzida.

Informações pela inter-
net no site UNINTER.COM 
ou pelos telefones (43) 3557-
1724 ou (43) 3535-3142.

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA



06 GERAL FOLHA PARANAENSE 24 de agosto de 2018



A empresa: GRANADA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, 
CNPJ: 05.761.327/0001-08, torna público que recebeu do IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná), a Licença de Operação até a data de 25/03/2018 
para a atividade de Indústria de Beneficiamento de Madeira (Serraria), 
instalada a Rua Paulo Rogério Martins Chamma, nº 238, Distrito Indus-
trial Ari Fanchin, Jaguariaíva, Paraná.

JOAQUIM DA SILVA PEREIRA JAGUARIAIVA - ME torna público que 
recebeu do INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, a LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, com prazo de validade até 03/08/2022 para Transportadora de 
produtos não perigosos instalada na rua Sebastiao Mauricio, 87 – Jardim 
Edith – Jaguariaíva/PR.

HARMKE DEEN CARNEIRO, torna público que requererá ao IAP, Reno-
vação de Licença de Operação para Suinocultura - UPL, implantado na 
Chácara Deen, Colônia Holandesa, 4ª Lomba Arapoti, Estado do Paraná.

HARMKE DEEN CARNEIRO, torna público que recebeu do IAP, a Reno-
vação da Licença de Operação, com validade até 05/12/2018, para a 
atividade de Suinocultura – UPL, implantado na Chácara Deen, Colônia 
Holandesa, 4ª Lomba Arapoti, Estado do Paraná.

J. B. CARDOSO & M. S. CARDOSO LTDA - ME, empresa com sede em 
Jaguariaíva-Pr, à Rua Antonina, No. 398, Jardim Primavera, CEP- 84.200-
000, inscrita no CNPJ sob nº 22.953.026/0001-97, informa o ABANDO-
NO DE EMPREGO do Sr. CERDELINO GONÇALVES, RG 81606994, CPF 
028.434.589-00, CTPS 49735 Série 0045 PR.
Último dia trabalhado: 02/07/2018 o que configura o ABANDONO DE 
EMPREGO, estando sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

 Eu torno público a minha gratidão, do fundo do meu coração.
 Quando sofri um enfarto, no dia 13 de novembro de 2017, ao 
adentrar ao Hospital Carolina Lupion, fui recebido com dignidade, inician-
do pelas recepcionistas Marília e Camila, e pelas técnicas em enferma-
gem Patrícia e Silvane. E, em seguida pelas enfermeiras Simone e Emily, 
que me encaminharam para os médicos Dr. André e Dr. Alexander. 
 Os médicos me encaminharam, de imediato, para o hospital 
da Unimed de Ponta Grossa. Em seguida eu fui internado no Hospital 
Bom Jesus, na UTI, através do Dr. Fábio Cordel. Agradeço também a ele 
e a toda a sua equipe, os quais me atenderam com muita dedicação e 
profissionalismo.
 Finalizando, oro a Deus diariamente, para que Ele coloque o 
Espírito Santo e seus Anjos continuamente na vida de todos e que Deus 
os abençoe eternamente.

Pedro de Oliveira

A empresa: GRANADA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, 
CNPJ: 05.761.327/0001-08, torna público que irá requerer ao IAP (Insti-
tuto Ambiental do Paraná), a Renovação da Licença de Operação para a 
atividade de Indústria de Beneficiamento de Madeira (Serraria), instalada 
a Rua Paulo Rogério Martins Chamma, nº 238, Distrito Industrial Ari Fan-
chin, Jaguariaíva, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA OPERAÇÃO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA OPERAÇÃO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA OPERAÇÃO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA OPERAÇÃO

ABANDONO DE EMPREGO

Gratidão

SÚMULA DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO

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

TERRENO em Jaguariaíva, 
Jardim Primavera, Rua Cas-
cavel, 360m2. A 30 metros 
do asfalto e do ponto de 
ônibus circular. Informações 
(43)99111-1121.

CURSO DE ELETRICISTA - Profissiona-
lizante, na JUMPER Cursos em Jagua-
riaíva. Inscrições abertas. Informações 
pelo telefone (43) 3535-7190.

ANUNCIE GRÁTIS NOS CLASSIFICA-
DOS do FOLHA PARANAENSE, pelo 
fone 43 3535-3142 ou envie seu anún-
cio pelo e-mail folha@folhapr.com.br

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 - Horá-
rios flexíveis e Preços acessíveis. EDER 
- Fone (43) 99645-4660.

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

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

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.

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 empresa: SOMAR & 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@folha-
pr.com.br Diretor: Augustinho A. Ludwig. Jornalista e redator: Diego 
Fernandes Soares DRT/PR 5005. Diagramação: Fábio A. Ribeiro. Fotos: 
Foto e Arte Estúdio, Diego F. Soares e Assessorias.FOLHA ONLINE: 
www.folhapr.com.br: Reinaldo Ferreira Júnior. OBS.: Os artigos assina-
dos não representam necessariamente a opinião do jornal e são de res-
ponsabilidade de seus autores.

Veículos

Diversos

Imóveis

Organização 
confirmou a Festa do 
Peão de Arapoti 2018

A COFAA (Comissão Orga-
nizadora das Festividades do 
Aniversário de Arapoti) confir-
mou a realização da Festa do 
Peão deste ano para comemo-
rar o 63° aniversário da cidade. 
O evento, que será realizado de 
12 a 16 de dezembro, contará 
com rodeio em touros, provas 
de tambor e shows artísticos. 

A abertura oficial será no 
dia 13 de dezembro, uma quin-
ta-feira. “Este ano buscamos 
atrações relevantes no cenário 
musical nacional e esperamos 
que o público prestigie o evento 
com bastante entusiasmo, afi-
nal, estaremos comemorando 
o aniversário de nossa querida 
cidade”, conta o presidente da 
Comissão, Marineo João Fer-
reira Mendes.

A Festa do Peão é orga-
nizada pela COFAA e conta 
com patrocínio de empresas 
da região e apoio de entidades 
como a Prefeitura de Arapoti, 
Polícia Militar e Defesa Civil. 
“Vale lembrar que a COFAA é 
uma comissão independente 
e realiza o evento com recur-
sos angariados exclusivamente 
para este fim”, complementa o 
presidente.

Quem for à festa também 
poderá aproveitar uma comple-
ta praça de alimentação além 
do espaço infantil garantido no 
parque de diversões.

Atrações confirmadas
A organização já confirmou 

os shows com as duplas Maiara 
e Maraísa, Fiduma e Jeca, Fred 
e Gustavo, além de Gilberto e 
Gilmar.

ARAPOTI
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Sicredi se consolida entre 
os ‘10 Maiores’ do País

Mega Ciência conscientiza sobre a 
necessidade de cuidados com a água

O Sicredi – insti-
tuição financeira coo-
perativa com mais de 
3,8 milhões de asso-
ciados e atuação em 
22 estados brasileiros 
e Distrito Federal – 
está mais uma vez en-
tre os maiores do País, 
de acordo com o Valor 
1000. Nesta edição 
2018, divulgada em 
evento ocorrido na ca-
pital paulista na noite 
de 20 de agosto, a ins-
tituição se destacou 
em 12 categorias do 
anuário. Todas elas le-
vam em consideração 
o balanço combinado 
do Sistema.  

Na classificação 
dos 100 Maiores Ban-
cos, o mais amplo do 
anuário, o Sicredi fi-
cou em 10º lugar, su-
bindo uma posição em 
relação ao ano passa-
do. Entre as institui-
ções financeiras que 

mais cresceram em 
Operações de Crédito 
e em Depósitos Totais, 
figurou em 4º e 11º lu-
gar, respectivamente. 

Já nos rankings 
voltados para os 20 
Maiores Bancos, o Si-
credi se destacou em 
Operações de Crédito, 
ocupando a 9ª posi-
ção; em Depósitos To-
tais, 7º colocado; em 
Patrimônio Líquido 
e Lucro Líquido, 8º 
lugar em ambos; em 
Receita de Interme-
diação, 9º; e em Re-
sultado Operacional 
Sem Equivalência Pa-
trimonial, 7º. 

Entre os 20 Gran-
des Bancos, a insti-
tuição financeira co-
operativa ainda ficou 
na 9ª colocação no 
ranking de Rentabili-
dade Operacional sem 
Equivalência Patrimo-
nial, em 3ª entre os 

Mais Rentáveis sobre 
o Patrimônio e em 11º 
na categoria Bancos 
que Mais Cresceram 
em Depósitos Totais.

Elaborado pelo jor-
nal Valor Econômico e 
pelo Serasa Experian, 
com base em dados do 
ano contábil de 2017, o 
Valor 1000 conta com 
o trabalho de homo-
logação da Escola de 
Administração de Em-
presas de São Paulo 
da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/EAESP). 
A publicação traz in-
formações completas 
sobre as mil maiores 
empresas do Brasil, 
com rankings compa-
ráveis, demonstrações 
financeiras consolida-
das, faturamento bru-
to e outros itens estra-
tégicos retirados dos 
balanços ou informa-
dos pelas companhias 
ou instituições.

Instituição financeira cooperativa conquistou colocações 
em 12 indicadores na edição 2018 do Valor 1000

Economia

Educação

O Colégio Mega reali-
zou nesta sexta-feira, 24, 
o “Mega Ciência” com o 
tema “A água é a seiva do 
planeta – preservá-la é a 
condição essencial para a 
vida”. A exposição envol-
veu alunos da Educação 
Infantil até o Ensino Mé-
dio que estiveram apresen-
tando seus trabalhos re-
lacionados à importância 
da preservação da água. 
Estudantes das escolas da 
rede pública de ensino e a 
comunidade de Jaguariaí-
va e região estiveram pres-
tigiando a feira.

O coordenador geral 
do Colégio Mega, João 
Fracasso, destacou que o 
trabalho vem sendo desen-

volvido há uma ano. “É um 
projeto que a escola de-
senvolve desde agosto de 
2017, em uma reflexão so-
bre os cuidados e a preser-
vação da água. Esse Mega 
Ciência é o resultado de 
uma pesquisa que os nos-
sos alunos têm desenvolvi-
do através de projetos e es-
ses projetos hoje ganham 
corpo e expressão” disse o 
professor.

O diretor José Carlos 
de Carvalho ressaltou a 
importância do tema esco-
lhido. “O aluno participan-
do desta exposição mostra 
o que ele aprendeu em sala 
de aula e no contato exter-
no, além da escola. Com 
isso, o Mega contribui com 
seu papel no sentido de 
trabalhar com a conscien-

JAGUARIAÍVA

tização, pois a água é vida 
e é o que nos mantém no 
mundo” falou o diretor. 

Pela primeira vez a 
feira teve a participação 
da Educação Infantil. “Os 
alunos se preparam já há 
algum tempo com este 
projeto da água e a edu-
cação infantil, com toda a 
sua alegria e seu desenvol-
vimento lúdico, vêm apre-
sentar a água em diversas 
forma: no estado sólido, 

líquido, gasoso, em uma si-
tuação delicada com polui-
ção, água limpa, água com 
a dessanalização. O traba-
lho feito pelas mãozinhas 
das nossas crianças” co-
mentou a diretora Joelma.

Os professores também 
enalteceram a realização 
do Mega Ciência. “É um 
evento muito importante 
e grandioso para a cidade, 
pois trabalha a questão do 
conhecimento e da produ-

ção do nossos alunos” co-
mentou o professor Jean 
Gouveia. “É um tema im-
portante, pois trabalha a 
conscientização do uso da 
água e alerta para os con-
flitos internacionais por 
recursos hídricos. Que os 
nossos adolescentes pos-
sam modificar essa reali-
dade” falou a professora 
Evelin Fonseca.

Para os alunos, a par-
ticipação na feira trouxe 
uma grande experiência. 

“A feira deste ano foi bem 
maior do que no ano pas-
sado. Estou aprendendo 
bastante coisa sobre a ge-
ração de energia, como faz 
para reciclar água e não 
prejudicar o meio ambien-
te” disse a aluna Maria 
Eduarda do ensino médio. 
“Várias pessoas estão vin-
do aqui e estamos tendo a 
oportunidade de comparti-
lhar o nosso conhecimen-
to” falou o aluno Rafael 
Batista do 8º ano.


