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Para festejar seus 195 
anos, Jaguariaíva terá festa, 
cultura, esporte e gastrono-
mia especial, entre outros, 
aliados às atividades cívicas 
alusivas à semana da pá-
tria e desfile cívico de sete 
de setembro. As atividades 
iniciaram no dia 1º de se-
tembro, com o baile que 
escolheu a Miss Jaguariaíva 
2018  e Rainha da Festa do 
Peão, no Clube Recreativo 
Municipal.

Nesta segunda-feira, 03, 
a programação terá início, 
com saída às 7 horas da Ca-
pela São José Operário, com 

a Corrida de Revezamento 
do Fogo Simbólico da Pá-
tria, marcando o início das 
atividades da Semana da 
Pátria. Todos os dias, às 8 
horas e às 17 horas, acen-
dimento da Pira da Pátria e 
hasteamento e arriamento 
dos pavilhões, em frente a 
Estação Cidadã Agente Dur-
valino Azevedo.

No dia 7, o grande Des-
file Cívico Temático de 7 
de Setembro, nas Avenidas 
Conde Francisco Matarazzo 
e Antônio Cunha.

No dia 13 de setembro 
tem início o V Festival Cul-

Jaguariaíva divulgou programação 
oficial da celebração dos 195 anos

Arapoti e Jaguariaíva celebram Independência com desfiles cívicos

Festa

7 de setembro

JAGUARIAÍVA

Festival Cultural

Arapoti

Shows

Cantor Leonardo será uma das principais atrações. 
Foto: Divulgação

Além dos shows, público poderá acompanhar Rodeio. 
Foto: Divulgação

Jaguariaíva celebra 195 anos com muitas atrações. 
Foto: Divulgação

Desfile em Jaguariaíva deve reunir mais de 9 mil participantes

Em Arapoti, diversas instituições desfilarão na rua Moisés Lupion

O Engenheiro Florestal e 
a Conservação das Águas

Felipe Martins de Oliveira
Engenheiro Florestal, Mestre em Ciências Florestais, Professor das Faculdades Fati-
Fajar e Sócio proprietário do Grupo Brava. eng.oliveirafm@gmail.com

Engenharia Florestal
FatiFajar

Há uma relação muito forte entre a água, o solo e a 
floresta. Em épocas de chuvas demasiadas e estiagens 
frequentes, a conservação da água é de fundamental im-
portância para a manutenção da vida, dos processos pro-
dutivos e dos serviços ambientais. Não existe conservação 
da água sem pensar em todos estes agentes presentes no 
meio ambiente. Para bem conservar a água de uma dada 
região, deve-se deixar de lado os limites político-admi-
nistrativos, como cercas, estradas ou divisas artificiais, 
e passar a considerar os limites naturais da região que 
compõem a bacia hidrográfica.

Definida como a área de captação natural da água da 
chuva, a bacia hidrográfica tem seu limite superior nos 
pontos de maior altitude de uma dada região. A partir 
destes, toda a chuva escoa pela superfície em direção às 
regiões mais baixas devido à ação da gravidade. A maior 
parte escoa em direção aos rios, mas um percentual da 
água da chuva fica retida na área florestada, do qual um 
percentual evapora novamente para a atmosfera e outro 
escoa pelo tronco, também atingindo o solo.

A presença florestada na bacia hidrográfica auxilia 
na conservação hídrica, com temperaturas mais amenas, 
protegendo o solo da luz solar direta e evitando a evapo-
ração. Ela também auxilia na manutenção da umidade do 
solo devido à concentração de sombra e matéria orgânica, 
a qual é disponibilizada sob medida para as plantas.

É evidente a necessidade de se preservar as florestas 
para que seja preservada também a água, haja vista os 
esforços governamentais sobre a preservação da mata 
ciliar (área de mata nativa) no entorno de rios, lagos e 
nascentes. Entretanto, para que possa haver a saída ba-
lanceada de bens e serviços de um dado local (agricultura, 
silvicultura, pecuária, dentre outros), é necessário utilizar 
técnicas profissionais para o manejo destas bacias hidro-
gráficas.

Neste sentido, o engenheiro florestal é o profissional 
mais qualificado para entender os processos que tornam 
a bacia hidrográfica deficitária ou superavitária em sua 
conservação da água. Em todas as atividades produtivas, 
este profissional utiliza técnicas de manejo de bacias hi-
drográficas para que a produção rural seja sustentável e 
aliada da preservação, conseguindo assim o desenvolvi-
mento da região e trabalhando nos pilares do desenvolvi-
mento sustentável.

tural Tropeirismo, Ferro-
via, Indústrias Matarazzo e 
Ciclo Industrial – Partes da 
Nossa História, simultâneo 
à 1ª Festa do Peão de Jagua-
riaíva. Os stands histórico-
-culturais abrem às 19 ho-
ras, mesmo horário de início 
da cavalgada dos tropeiros.

Às 20 horas, abertura 
oficial do evento, às 21 horas 
o rodeio, com início da Fes-
ta do Peão e às 00 horas, o 
primeiro show da festa com 
a dupla Fernando & Soroca-
ba. No dia 14, abertura dos 
stands às 19 horas, rodeio às 

21, às 00 horas “Parabéns 
à Jaguariaíva” e show piro-
técnico, seguido do show, 
gratuito, com o cantor Leo-
nardo.

No dia 15, aniversário 
do município, as atividades 
começam às 7 horas, com al-
vorada tropeira. Às 8 horas, 
ato cívico com a execução de 
hinos e saudações das auto-
ridades presentes, seguido 
de missa em ação de graças 
na Praça Getúlio Vargas. 
Das 15 às 19 horas, shows 
com Pratas da Casa, na Pra-
ça de Alimentação.

Nesta sexta-feira, 07, 
será celebrado em todo o 
país o “Dia da Independên-
cia”. As cidades da região 
programam atividades es-
peciais para comemorar a 
data especial. Arapoti terá 
o tradicional desfile cívico 
realizado a partir das 08h 
da manhã na rua Moisés 
Lupion. Em Jaguariaíva, o 
desfile acontece na avenida 
Antônio Cunha após o has-
teamento das bandeiras, 
programado para às 08h.

Segundo o presidente 
da Comissão Organizadora 
do desfile em Jaguariaíva, 
Vinicius Schadner Perei-
ra, quase 9 mil pessoas e 
mais de 300 veículos par-
ticiparão do Grande Desfile 
Cívico Temático na Aveni-

da Antônio Cunha, para o 
qual também espera-se um 
grande público. A festivida-
de é organizada pela Prefei-
tura Municipal, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Espor-
te (Smece).

Representantes de es-
colas públicas e particula-
res, empresas, entidades, 
instituições, funcionários 
municipais, bandas e fan-
farras da região e integran-
tes das Forças Armadas, 
como os soldados e oficiais 
do 5º Esquadrão de Cavala-
ria Mecanizado de Castro, 
vão desfilar. O evento co-
meça logo após o hastea-
mento dos pavilhões, às 8 
horas, em frente à antiga 
estação.

Às 17 horas do dia 15 
será feita a abertura dos es-
tandes, 21 horas tem rodeio 
e, às 00 horas, inicia o show 
com a dupla Munhoz & Ma-
riano. Durante o dia, treinos 
do VI Trilhão de Jaguariaí-
va, que no domingo tem a 
largada às 9h30. Às 00 ho-
ras, o encerramento da festa 
com o show da dupla Bruno 
& Barreto.

Todas as noites após o 
show terá “baladinha”. E 
de 13 a 16, culinária tro-
peira, parque de diversões, 
voos panorâmicos, praça 
de alimentação e bebidas, 
estandes histórico-cultu-

rais, baladinha no camarote 
e muito mais. Importante 
lembrar que o acesso à festa 
será cobrado a partir das 18 
horas. Encerrando todas as 
atividades comemorativas, 
nos dias 22 e 23 de setem-
bro, acontece a V Etapa do 
Downhil Jaguariaíva.

13 de setembro – 
Fernando & Sorocaba

14 de setembro – Le-
onardo

15 de setembro – Mu-
nhoz & Mariano

16 de setembro – 
Bruno e Barreto

O desfile em Arapoti 
deve manter o mesmo pa-
drão do realizado o ano 
passado, contando com a 

participação de mais de 
50 instituições, entre esco-
las públicas e particulares, 
fanfarras municipais, asso-
ciações e organizações da 
cidade, além de empresas.
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Na última sexta-feira, 
31, a Polícia Civil, com o 
apoio da Polícia Militar, 
fechou mais duas bocas 
de fumo na cidade. Com 
isso, em apenas 40 dias, 
os policias acabaram com 
nove pontos de venda de 
substâncias entorpecentes 
que funcionavam em resi-
dências de Arapoti, além 
de prenderem 13 pessoas 
por tráfico. As ações fa-
zem parte de um cerco da 
Polícia ao comércio e uso 
de drogas no município. 

As bocas de fumo fe-
chadas nesta sexta esta-
vam localizadas no bairro 
Jardim Ceres e Vila Ro-
mana. A primeira situa-
ção aconteceu após a Po-
lícia receber denúncias 
de funcionamento de uma 
boca de fumo em uma re-
sidência no Jardim Ceres. 
Os policiais passaram a 
investigar o lugar onde 
residia um rapaz já com 
passagens anteriores por 
tráfico de drogas. Com um 
Mandado de Busca Do-
miciliar os policiais civis 
e militares, revistaram o 
local e encontraram várias 
porções de maconha que 
seriam fracionadas para 
venda.

Na sexta-feira, 31, 
os alunos do Colégio 
Mega estiveram ex-
pondo seus trabalhos 
na 9ª Feira de Ciên-
cias. Com o tema “Bio-
diversidade: Trans-
formando o Mundo”, 
foram apresentados 
mais de 19 projetos 
que debateram as di-
versas formas de de-
senvolvimento susten-
tável.

A intenção, segun-
do a orientadora edu-
cacional, Sabrina Ro-
drigues, foi trabalhar 
as propostas do Obje-
tivo 15, dentre as me-
tas estabelecidas pela 
ONU, para o desenvol-
vimento sustentável 
do planeta. “Essa meta 
está focada na vida ter-
restre e visa proteger, 
recuperar e promover 
o uso sustentável dos 
ecossistemas terres-
tres, gerir de forma 

sustentável as flores-
tas, combater a deser-
tificação, deter e re-
verter a degradação da 
terra e deter a perda de 
biodiversidade” falou.

A feira contou, 
além de expositores 
diversos e trabalhos e 
pesquisas, com apre-
sentações artísticas e 
culturais, como o gru-
po de dança Mega GR 
e o grupo Capoeira 
Brasil. A participação 
do público foi grande, 
principalmente das es-
colas públicas do mu-
nicípio que estiveram 
visitando os espaços 
montados para a ex-
posição dos projetos 
científicos.  

A Feira do Colégio 
Mega contou com o 
apoio e a parceria das 
Faculdades Fati-Fajar, 
Sanepar, Ceral, Apae 
Arapoti, Prefeitura, 
Núcleo Regional de 
Educação e Câmara 
Jovem.

Polícia de Arapoti fechou nove 
bocas de fumo em 40 dias

Colégio Mega Arapoti realizou 9ª Feira de Ciências

Segurança

Educação

ARAPOTI

ARAPOTI

Além da grande quantidade de droga apreendida, 13 traficantes foram presos. Foto: Divulgação

Ketlin Alvarenga, Maria Luiza Dias, Patricia Ferreira Moares, 
Fernanda Araujo, Rayane Silva

Raiz do Racismo
História do racismo - O racismo é a tendência do 

pensamento, ou do modo de pensar em que se dá grande 
importância à noção da existência de raças humanas distin-
tas e superiores umas às outras. O racismo não é uma teoria 
científica, mas um conjunto de opiniões pré-concebidas em 
que a principal função é valorizar as diferenças biológicas 
entre os seres humanos,  A crença da existência de raças su-
periores e inferiores foi utilizada muitas vezes para justificar 
a escravidão, o domínio de determinados povos por outros e 
os genocídios que ocorreram durante toda a história da hu-
manidade.  

A influência da religião sobre a escravidão - Nos 
séculos XVII e XVIII, por mais paradoxal que pareça nos dias 
de hoje, a escravidão era vista como uma oportunidade de 
salvação para os africanos. Por isso, os grandes pregadores 
e religiosos da época, destacavam sempre a importância de 
ensinar-lhes a fé católica e os costumes religiosos. 

Tratamento aos africanos - Entre os séculos XVI e 
XIX, milhares de africanos foram feitos prisioneiros em suas 
terras natais e levados para servir como mão de obra escra-
va em diversas regiões do mundo, principalmente nas Amé-
ricas. Tratados como uma mercadoria, negociados de feira 
em feira, aprisionados em barracões e em porões de navios 
negreiros, esses indivíduos sofriam com a fome, com a sede 
e com as inúmeras doenças que contraíam, devido à subnu-
trição e às péssimas condições de higiene nas quais eram 
obrigados a viver. 

Navio Negreiro era o nome pelo qual ficou conhecido 
o barco que transportava os negros destinados ao trabalho 
escravo no continente americano entre os séculos XVI e XIX.  
Por vezes era permitido que pequenos grupos subissem ao 
convés para um banho de sol. Havia também o sadismo por 
parte da tripulação  que os submetiam a humilhações diver-
sas e mulheres sofriam abuso sexual por alguns da tripula-
ção. 

Lutas africanas: O Laamb de Senegal - Luta tradi-
cional, também conhecido como “Laamb” em Wolof, é um 
esporte de séculos de idade, no Senegal . Em termos de for-
ma, é muito semelhante ao estilo greco-romano da luta, no 
entanto, é muito típico da tradicional wrestling, Africano. 

Fontes:
https://www.ricardocosta.com/artigo/igreja-catolica-e-escravidao, 
https://www.todamateria.com.br/navios-negreiros/
https://www.geledes.org.br/africa-a-origem-das-lutas-marciais/
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/escravismo-no-brasil-
-a-resistencia-de-africanos-e-descendentes.htm
https://m.mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/racismo.htm

No local também esta-
va um outro rapaz que se 
apresentou apenas como 
usuário de maconha. Po-
rém, com ele foram en-
contradas duas porções de 
LSD e quatro de Ecstasy. 
Por este motivo, também 
recebeu voz de prisão em 
flagrante delito. Além da 
droga, também foi apreen-
dido dinheiro com ambos 
os envolvidos.

Já no bairro Vila Ro-
mana, o investigador An-
gelo Simões juntamente 
com os soldados Marcos e 
Everson da Polícia Militar 
encontraram, no interior 
de uma residência, várias 
pedras de crack prepara-
das para venda, além de 
dinheiro oriundo de ne-
gociações do tráfico. Os 
policiais então acabaram 

prendendo o casal, res-
ponsável pela casa, e con-
duziu alguns usuários que 
estavam no local para a 
Delegacia.

“O tráfico de drogas, 
infelizmente, se espalhou, 
não só por Arapoti, mas 
por todo o país, fruto, na 
minha opinião, de uma le-
gislação bem leniente com 
o traficante. Mas nós esta-
mos focando no combate 
ao tráfico, pois é um fator 
irradiador para a prática 
de outros crimes, como 
furto, roubo, receptação, 
homicídio e prostituição. 
Então combatendo o tráfi-
co, conseguimos também 
diminuir a prática des-
ses outros crimes” disse 
o delegado Gumercindo 
Athayde.

O delegado afirma que 

a dedicação de sua equi-
pe tem sido fundamental 
para o sucesso das opera-
ções. “O segredo é o nosso 
policial que trabalha com 
afinco e dedicação, sem-
pre coletando informações 
da população. Como nosso 
efetivo é pequeno, sem as 
informações que chegam 
até nós através da popu-
lação, ficaria difícil de de-
senvolvermos um traba-
lho. A partir do momento 
que recebemos essas de-
núncias, nós levantamos 
a procedência e fazemos 
os pedidos de buscas judi-
ciais, as quais o Ministério 
Público tem sido um par-
ceiro, atendendo nossas 
solicitações, dando res-
paldo para o combate ao 
tráfico” complementou o 
delegado.
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Com alta de 1,68% anunciada para 
quarta, gasolina tem recorde de preço

Ministério quer vacinar mais de 20 
milhões de adolescentes contra HPV

Cinco dias após o último aumen-
to no preço da gasolina, a Petrobras 
anunciou que a partir desta quarta-fei-
ra (5), nas refinarias de todo o país, o 
preço do derivado estará 1,68% mais 
caro. Com o novo aumento, o preço do 
litro da gasolina passará de R$ 1,1704, 
que vigorava desde o último sábado 
(1º), para R$ 2,2069. É o valor mais 
alto cobrado pelo preço do litro da 
gasolina desde junho do ano passado, 
quando a Petrobras mudou a política 
de preços e passou a acompanhar as 
oscilações do preço da commoditie no 
mercado externo.

“Os preços médios informados 
consideram a média aritmética nacio-
nal dos preços à vista, sem encargos 
e sem tributos, praticados na moda-
lidade de venda padrão nos diversos 
pontos de fornecimento, que variam 
ao longo do território nacional, para 
mais ou para menos em relação à mé-
dia. Essa variação pode ser de até 12% 
para gasolina A”, informa a Petrobras.

Na última sexta-feira, após três 
meses de congelamento em decorrên-
cia de acordo do governo que pôs fim 
à greve dos caminhoneiros e que en-
volveu subsídio governamental ao pro-

O Ministério da Saúde 
iniciou uma campanha pu-
blicitária para impulsionar 
a vacinação de adolescentes 
contra o HPV. A convocação 
tem como alvo 20,6 milhões 
de meninas de 9 a 14 anos e 
meninos de 11 a 14 anos. Eles 
devem ir aos postos de saúde 
para se imunizar pela primei-
ra vez ou tomar a segunda 
dose da vacina e completar a 
proteção contra o HPV.

 O vírus HPV (Papiloma-
vírus Humanos) é sexualmen-
te transmissível e infecta pele 
e mucosas da boca ou das áre-
as genital e anal provocando 
verrugas e diferentes tipos de 
cânceres em homens e mu-
lheres (cólo do útero, anal, pê-
nis, vagina, orofaringe).  

Segundo o ministério, cer-
ca de 30% dos tumores provo-
cados por vírus no mundo são 
causados pelo HPV.

Para esta nova etapa da 
campanha, foram investidos 
R$ 567 milhões para adqui-
rir 14 milhões de vacinas. Na 

etapa anterior, mais de 63% 
das meninas de 9 a 14 anos já 
foram imunizadas com a pri-
meira dose e 41% das crianças 
receberam a segunda dose.

No caso dos meninos, cer-
ca de 2,6 milhões receberam a 
primeira dose (35,7% do pú-
blico-alvo), e 911 mil (13%) já 
receberam a segunda dose.

O Ministério da Saúde 
alerta que a cobertura contra 
o HPV só está completa com 
as duas doses. O intervalo 
entre a primeira e a segunda 
dose da vacina é de seis me-
ses. A pasta assegura que a 
vacina não aumenta o risco 
de eventos adversos graves, 
aborto ou interrupção da gra-
videz.

A vacinação tem impacto 
significativo na redução da 
incidência do HPV, como nos 
Estados Unidos, que reduzi-
ram em 88% as taxas de infe-
ção oral pelo vírus com imu-
nização, disse o Ministério da 

Combustíveis

Saúde

É o maior preço desde junho do ano passado. 
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil/Agência Brasil

Meninas de 09 a 14 anos deverão receber a dose da vacina. 
Foto: Agência Brasil

Duas doses

duto, a Petrobras anunciou aumento 
de 13% no preço médio do óleo diesel 
comercializado nas refinarias do país.

Saúde. Esclarece ainda que a 
vacina não é eficaz para trata-
mento de infecções ou lesões 
por HPV já existentes.

A campanha deste ano 
tem como tema “Não perca a 
nova temporada de Vacina-
ção contra o HPV” e será vei-
culada até 28 de setembro por 
meio de várias peças. As esco-
las receberão material infor-
mativo para que professores, 
alunos e familiares possam 

debater sobre as doenças.
No Brasil, estima-se que 

a prevalência do HPV é de 
54,3%, sendo que mais de 
37% têm HPV de alto risco 
para câncer, de acordo com 
pesquisa preliminar feita pelo 
Ministério da Saúde, univer-
sidades e secretarias munici-
pais de saúde das capitais. Os 
resultados finais deste estudo 
serão divulgados até o fim do 
ano.
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Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

“NÃO MORRA. CONTRATE 
UM ADVOGADO”

Em caso recente, o reitor de uma Universidade Federal 
preferiu se suicidar ao invés de defender os seus direitos 
por meio de advogado de sua confiança, em relação às bar-
báries jurídicas criminais perpetradas por operações “mi-
diáticas” da Polícia Federal em conjunto com o Ministério 
Público Federal. 

Como também em outro caso um empresário reno-
mado no ramo de embelezamento automotivo na Rua Dr. 
Faivre em Curitiba veio a falecer por ataque cardíaco, pou-
cos meses após encerrar as atividades do seu estabeleci-
mento comercial por causa de cinco roubos sucessivos que 
deixaram prejuízos vultosos. 

Ambos deixaram de fazer uso das ferramentas jurí-
dicas disponíveis para impedir a depressão causada por 
prejuízos morais e econômicos. Poderiam ter combatido 
os atos de criminalidade dos quais foram alvos por meio 
de medidas jurídicas cabíveis.

Qualquer escritório de advocacia que tivesse sido con-
sultado e contratado antes das referidas tragédias, teria 
encontrado soluções que evitarem o abalo psicológico (de-
pressão) que levou os referidos falecidos a terem o destino 
interrompido.

Nós, advogados, somos mais do que simples interlocu-
tores judiciais, costumando ser estrategistas e apoiadores 
psicológicos dos nossos clientes. 

Sendo comum a nós advogados transformar proble-
mas em soluções e oportunidades. 

Lamentável que um Reitor de Universidade Federal 
tenha dada cabo a sua própria vida, deixando de exercer o 
seu direito de ampla defesa. 

O mesmo se diga em relação ao falecimento de empre-
sário por ataque cardíaco após encerrar as suas atividades 
comerciais, o qual podia evitar esta fatalidade, por meio 
de medidas jurídicas que garantissem a segurança do seu 
comércio. 

Por isso, ao invés de slogan da OAB/PR na década de 
1990, “Não faça nada errado, contrate um advogado”, o 
slogan atual da OAB/PR seria “Não morra, contrate um 
advogado”. 

Recomenda-se antes de dar margem a um destino trá-
gico, a adoção de medidas para o exercício dos direitos de 
cidadão, devidamente representado por advogado de sua 
confiança.
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Câmara recebe do TCE parecer pela 
reprovação das contas de 2016

A Câmara Municipal 
recebeu nesta semana o 
documento emitido pelo 
Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná (TCE-PR) 
que apresenta o parecer 
prévio pela irregularida-
de das contas do Poder 
Executivo, no exercicío de 
2016. Caberá aos vereado-
res decidir se acatam ou 
não a recomendação do 
TCE pela reprovação das 
contas do ex-prefeito Braz 
Rizzi (DEM).

Além da reprovação 
das contas, o TCE aplicou 
duas multas ao ex-prefeito, 
que somam R$ 7.042,00. 
O motivo da irregularidade 
foi o fato de que Braz con-
traiu dívidas para o muni-
cípio nos dois últimos qua-
drimestres do mandato e 
que tinham parcelas a ser 
pagas no exercício seguin-
te, sem deixar dinheiro 
suficiente em caixa para os 
pagamentos. Essa situação 
contaria os critérios esta-
belecidos pelo TCE-PR.

Além dessa irregula-
ridade, o parecer emitido 
pela Coordenadoria de 
Gestão Municipal (CGM) 
apontou também atra-
sos, em todos os meses de 
2016, no envio de dados ao 

Política

ARAPOTI

Contas do ex-prefeito Braz foram julgadas irregulares

Contas Irregulares 
IPSM

Miss Jaguariaíva foi escolhida em baile no Clube Recreativo
O Clube Recreativo Mu-

nicipal foi palco do baile 
da escolha da Miss Jagua-
riaíva 2018 neste sábado, 
1º de setembro. A grande 
vencedora foi Ana Maria 
Sloboda, representante do 
Colégio Positivo, que ago-
ra participará do concurso 
Miss Paraná. Ana Maria foi 
a escolhida pelos júri entre 
dez candidatas.

Em segundo lugar ficou 
Jhenyfer Lucas Siqueira 
Fligicowski , com o título 
de primeira princesa, re-

presentante do Salão Neiva 
Mendes. Em terceiro lugar, 
Mayara Oliveira que repre-
sentou a AnaLu Boutique.

Eleita entre as próprias 
candidatas, a miss simpatia 
ficou com Amanda da Luz, 
representante da Lojas Ipi-
ranga. A concorrência foi 
grande no evento organiza-
do pela ACIAJA (Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Agrícola de Jaguariaíva) 
com a coordenação de Va-
niele Martins. Os presentes 
puderam desfrutar ainda 
do show com a banda New 
York.

Fotos: Tamara Roman

Noite de Gala

JAGUARIAÍVA

TCE-PR por meio do Siste-
ma de Informações Muni-
cipais-Acompanhamento 
Mensal (SIM-AM).

A unidade técnica com-
provou, ainda, a ausência 
do pagamento de aportes 
para a cobertura do déficit 
atuarial do regime pró-
prio de previdência social 
(RPPS) e repasses de re-
cursos financeiros ao Po-
der Legislativo municipal 
acima do previsto consti-
tucionalmente ou no orça-
mento. Porém, esses dois 
itens foram ressalvados 
após o ex-prefeito apre-
sentar esclarecimentos. 
O Ministério Público de 

Contas (MPC-PR) seguiu o 
mesmo entendimento.

O Tribunal também 
julgou irregulares as con-
tas de 2016 do Instituto de 
Previdência dos Servido-
res Municipais de Arapoti. 
O motivo foi a diferença 
de R$ 73.495,54 entre os 
valores do balanço patri-
monial emitido pela con-
tabilidade do IPSM e os 
números registrados no 
Sistema de Informações 
Municipais-Acompanha-
mento Mensal (SIM-AM) 
do TCE-PR.

Devido à irregularida-
de, Fábio Lopes Sampaio, 
presidente desse regime 
próprio de previdência 
social (RPPS), foi multa-
do em 40 vezes o valor da 
Unidade Padrão Fiscal do 
Estado do Paraná (UPF-
-PR), que em agosto vale 
100,60. Neste mês, a mul-
ta, que está prevista no in-
ciso IV do artigo 87 da Lei 
Orgânica do TCE-PR (Lei 
Complementar Estadual 
nº 113/2005), soma R$ 
4.024,00. Como o gestor 
recorreu da decisão, a co-
brança da multa fica sus-
pensa durante o trâmite do 
processo.



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.

Na edição nº 448 de 24 de agosto de 2018 na página 07 saiu uma publicação 
de Súmula de Requerimento de Licença de Operção com o erro. Em vez de Sú-
mula de Requerimento saiu Súmula de Recebimento. Segue abaixo o correto:

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ERRATA:

CLASSIFICADOS

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

RODAS e PNEUS - RECUPERAÇÃO 
DE RODAS em PONTA GROSSA, 
alinhamento em 3D, suspensão, ba-
lanceamento, 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 Cascavel, 360m2. 
A 30 metros do asfalto e do pon-
to de ônibus circular. Informações 
(43)99111-1121.

CURSO DE ELETRICISTA - Pro-
fissionalizante, na JUMPER Cur-
sos em Jaguariaíva. Inscrições 
aber tas. Informações pelo tele-
fone (43) 3535-7190.

ANUNCIE GRÁTIS NOS CLASSI-
FICADOS do FOLHA PARANA-
ENSE, pelo fone 43 3535-3142 
ou envie seu anúncio pelo e-mail 
folha@folhapr.com.br

VENDO AREIA na cidade de Ja-
guariaíva, R$ 25,00 o metro, di-
reto 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 - 
Horários flexíveis e Preços aces-
síveis. EDER - Fone (43) 99645-
4660.

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

CORTADOR DE GRAMA - Pre-
cisando de alguém para cor-
tar grama?  Entre em Contato: 
(42)99856-1159.

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

VENDO CASA  em Arapoti, Jardim 
Ceres, Rua Tereza, próx. posto Po-
tencial, em frente ao Posto Hulk, 
com 3 quartos, sala, cozinha, gara-
gem, banheiro, edícula medindo 8/4 
m, lavanderia e churrasqueira, toda 
em telhas e laje. José da Silva, fone 
(41) 99541-1348.

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.

UP ano 2015,  menos ar condicio-
nado, 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.
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Quem está preocupado 
com o déficit público?

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Um dos graves problemas econômicos que o Brasil 
enfrenta há anos é, certamente, o déficit público. Isso sig-
nifica que o governo (municípios, estados e União) gasta 
mais do que arrecada através de tributos. Se considerar-
mos que basicamente existem três agentes econômicos 
no sistema – o governo, as empresas e as pessoas – caso 
algum desses gaste mais do que ganha, a conta automati-
camente tem de ser bancada pelos agentes restantes.

E de que forma esse rombo é coberto? São utilizadas 
as reservas daqueles que gastam menos do que ganham. 
Basicamente, no caso exclusivo do governo, através de 
emissão de títulos públicos. O governo emite uma pro-
messa de que pegará o recurso das pessoas e das empre-
sas e pagará no futuro com juros, pré ou pós fixados. A 
outra forma seria emitir moeda, como já foi feito no pas-
sado. No caso dos outros dois agentes, o equilíbrio se dá 
através do sistema financeiro/bancário, onde quem tem 
de sobra deixa aplicado e quem opta por endividamento 
busca crédito.

O fato é que no caso das pessoas e das empresas a 
princípio o problema não é tão prejudicial para o siste-
ma como um todo. Já no caso do governo os efeitos do 
desiquilíbrio são devastadores não só para o sistema eco-
nômico como para a sociedade. O principal problema é 
inflação e aumento da taxa de juros. Quanto mais o gover-
no precise se financiar com as reservas do sistema menor 
fica o saldo disponível para as pessoas e para o setor que 
produz o que eleva a taxa de juros. 

Quanto mais tempo o déficit fiscal permanecer e 
quanto maior ele for mais difícil será revertê-lo e, para 
citar um exemplo recente, inevitavelmente poderá se che-
gar a uma situação equivalente à da Grécia. O país passou 
anos se endividando e para cobrir a diferença emitia mo-
eda. Entrou na zona do euro, a farra acabou.

O Brasil está desde 2014 no vermelho e o déficit au-
menta a cada ano. Isso certamente não acabará bem. Para 
sermos didáticos, funciona exatamente como um orça-
mento doméstico. Existe uma renda e a família pode op-
tar por gastar mais do que ganha buscando crédito para a 
diferença. O limite novamente é a própria renda. Se todo 
mês faltar recursos e houver empréstimos em todos os 
meses criando parcelas que vão preenchendo a renda to-
tal, em pouco tempo a alavancagem não terá mais espaço. 
Só para se ter uma ideia da gravidade do caso brasileiro, a 
relação dívida/PIB ultrapassou, segundo o FMI – Fundo 
Monetário Internacional, 90%. De forma simplista e sem 
considerar outras opções mais complexas, o Brasil já pre-
encheu 90% da sua renda com empréstimos.

Para corrigir essa trajetória o Brasil deveria - para ontem 
- estar preocupadíssimo com as despesas, muito comprome-
tido com eliminar gastos realizar reformas importantes como 
a da previdência e outras atitudes que permitam o teto dos 
gastos se estruturar. Porém, muitas pessoas que estão no con-
gresso defendem, inacreditavelmente, inclusive o aumento 
dos gastos.

Propõem aumento da carga tributária para financiar a 
incapacidade de se adequar a arrecadação atual, lembrando 
que a própria dívida é uma forma de tributação implícita e 
que prejudica, principalmente, os mais pobres.

Essa ideia é propagada por aqueles que retoricamente de-
fendem os menos favorecidos e o fim da desigualdade quan-
do a desigualdade é alimentada também por esse aumento 
de gastos. 

Fora isso, temos aumento de 16% para o judiciário dado 
o atual cenário e se qualquer outra categoria tivesse a oportu-
nidade também o faria, ou seja, todos defendem mudanças, 
todos são contrários as desigualdades de renda ou de classes 
mas, na prática cada um defende o seu, todos empurram o 
país para a areia movediça e no final ninguém assume a culpa. 

Então, fica a pergunta: quem está preocupado com o dé-
ficit público?

CELTA ano 2007, vidros e travas 
elétricas, azul, impecável. 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, completo 8V, 
azul, por apenas R$ 12.000,00. Fone 
(42) 99972-0043.

GOL ano 1993, motor 1.6, cinza, 
com som, bancos recaro, rodas, 
impecável. R$ 10 mil. Fone (42) 
99972-0043.
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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.
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Idoso cai no “golpe do paco” e 
perde R$ 3,5 mil em Arapoti

No início desta semana 
um idoso de 71 anos foi vítima 
de dois estelionatários após 
sacar R$ 3.480,00 da agência 
do Banco do Brasil de Arapo-
ti. O senhor acabou caindo no 
conhecido “golpe do paco” e 
perdeu todo o dinheiro de seu 
benefício mensal da aposenta-
doria.

Segundo o relato, após 
sair da agência, ele caminhava 
rumo a um supermercado nas 
proximidades com o objetivo 
de pagar contas de água e luz. 
De repente, ele percebeu que 
um homem a sua frente dei-
xou cair um pacote no chão. 
Logo em seguida, surgiu um 
outro homem que rapidamen-
te pegou o pacote, abrindo-o e 
mostrando ao idoso que estava 
cheio de dinheiro.

Após propôr ao senhor 
que dividissem o valor encon-
trado, o golpista “acatou” a 
sugestão da vítima para que 
devolvessem imediatamente o 
item ”’perdido”. Eles então de-
volveram o pacote com dinhei-
ro à pessoa que o havia supos-
tamente perdido. Ao receber 
o dinheiro,  o homem fingiu 
estar “extremamente agrade-
cido” com o ato da vítima.

O golpista que “perdeu” 
o pacote disse ao idoso que 
aquele dinheiro era de uma 
loja da cidade, a qual ele tra-
balhava, e que estava indo pa-
gar contas desta mesma loja. 
Então, ele pediu aos dois que 

levassem o pacote com dinhei-
ro para o seu patrão e que cada 
um receberia R$ 400,00 de 
gratificação.

Para dar mais credibilida-
de ao golpe, um dos esteliona-
tários se dispôs a ir primeiro 
na loja com um vale de R$ 
400,00 fornecido pelo próprio 
comparsa e que seria trocado 
pelo dinheiro. Ele então foi até 
a suposta loja, deixando com a 
vítima sua carteira e o pacote 
com dinheiro.

Logo em seguida, retornou 
contando notas de dinheiro, 
afirmando  que o “patrão” do 
outro golpista havia pagado 
R$ 400,00. Aí ele mandou o 
idoso ir devolver o pacote de 
dinheiro, que na verdade era 
composto por notas falsas, e 
também receber a sua recom-
pensa de R$ 400,00. Porém, o 
criminoso pediu que o senhor 
deixasse a sua carteira com os 
documentos como garantia.

Foi somente quando a víti-
ma chegou na suposta loja que 
percebeu que havia caído em 
um golpe, ao ser alertado pelos 
funcionários. Ao retornar ao 
local onde havia deixado sua 
carteira com o estelionatário, 
percebeu que o mesmo já ha-
via fugido.

Ele procurou a Polícia Ci-
vil e registrou um boletim de 
ocorrência. “Temos que divul-
gar essa notícia para alertar 
outras pessoas para que não 
caiam nesse golpe. Infeliz-
mente fui vítima desses crimi-
nosos” declarou o idoso.

Alerta!

ARAPOTI
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Sicredi inaugura agência em Sengés

1ª Copa Constrói de Futebol 
Society agita domingo esportivo

A Sicredi Novos Hori-
zontes PR/SP, inaugurou 
na última sexta-feira, 31, 
em Sengés/PR, sua 10ª 
agência na área de atuação. 
A estrutura com 328m², 
oferece o que há de melhor 
em tecnologia, conforto e 
comodidade para os mo-
radores do município. A 
agência inicia suas ativida-
des com 300 associados e 
promete fortalecer ainda 
mais o relacionamento e os 

negócios financeiros para a 
comunidade.

O prefeito de Sengés, 
Nelson Ferreira Ramos, 
enalteceu a chegada do Si-
credi em seu município, en-
fatizando a importância da 
instituição para a comuni-
dade. “Sengés ganha muito 
com a chegada do Sicredi, 
pois essa cooperativa vem 
crescendo muito em todo 
Brasil, com isso, nos dá 
segurança, tranquilidade e 

temos a opção de ser donos 
do negócio em não apenas 
cliente” concluir o prefeito. 

Para o presidente da 
Sicredi Novos Horizontes, 
Luciano Dias Carneiro Klu-
ppel, esse é um momento 
marcante para nossa co-
operativa, pois chegamos 
a Sengés com um número 
significativo de associados, 
atendendo o anseio da co-
munidade. “Nosso dife-
rencial, está na valorização 

Financeiro

Esporte

A agência inicia suas atividades no município com 300 associados e promete oferecer 
o que há de melhor em relacionamento e negócios financeiros para a comunidade

Sobre o Sicredi

Domingo (02/09)

Domingo (16/09)

Nova agência inicia com 300 associados

Jogos acontecem aos domingos a tarde

É a 10ª agência inaugurada pela 
Sicredi Novos Hrizontes

Inauguração contou com a presença 
do prefeito de Sengés

das pessoas e nosso com-
prometimento é fomentar 
a economia local com os 
investimentos praticados 
pelos nossos associados” 
ressaltou Kluppel.

O diretor executivo da 
cooperativa Neuri Saggin, 
disse que o diferencial do 
Sicredi está na valorização 
das pessoas e oferece aos 
associados muito mais do 
que produtos e serviços, 
mas soluções que cooperam 
com o momento de vida de 
cada um. “Vale ressaltar 
que na próxima segunda 
feira dia 03 de setembro 
inicia-se as atividades da 
agência de Sengés com ho-
rário de atendimento am-
pliado: das 09:30 as 15:30 
horas” finalizou Saggin.

Kelis Cristina Camara, 
gerente da agência de Sen-
gés aproveitou para refor-
çar o convite aos moradores 
de Sengés, para visitar e co-
nhecer mais sobre os Pro-
dutos e serviços da Sicredi.

O Sicredi é uma insti-
tuição financeira coopera-
tiva comprometida com o 
crescimento dos seus asso-
ciados 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.

Teve início neste do-
mingo, 02, a 1ª Copa 
Constrói de Futebol Socie-
ty. Um bom público com-
pareceu ao Sitipar Sports 
para acompanhar a roda-
da inaugural que contou 
com quatro partidas. A 
competição segue até a fi-
nal que deve ser disputada 
no dia 25 de novembro. As 
partidas serão disputadas 
nas tardes de domingo.

Lutam pelo título da 
competição 12 equipes no 
torneio aberto masculino 
e 4 no veteranos. O prê-
mio para o campeão no 
aberto é de R$ 2 mil e no 
veteranos é de R$ 1 mil. 
Confira os resultados e os 
próximos jogos:

HCL 09 x 02 Juventus 
(Grupo A)

JP Ar Condicionado 
08 x 06 Colôna FC (Gru-
po C)

Aliança 06 x 01 Barce-
lona (Grupo C)

Colônia FC 08 x 04 Fo-
mes de Bola (Veteranos)

14h – Operário x Mer-
cenários (Grupo A)

15h – União Esporte x 
Calhas Delgado (Grupo B)

16h – Tartaruga x 
Aliança (Veteranos)

17h – Bayer x Real Ma-
dri (Grupo B)

ARAPOTI


