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Neste sábado, 15 de setembro, Jaguariaíva celebra 
os 195 anos de emancipação político-administrativa. 
A população vai ter várias atrações para comemorar 

entre shows nacionais, rodeio, lazer e cultura.
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Jaguariaíva comemora 195 anos com atividades 
cívicas e entretenimento para a população

Aniversário

JAGUARIAÍVA
O Estoque de Madeira e a 
Rentabilidade do Negócio

Vitor Cezar Miessa Coelho
Engenheiro Florestal, Doutor em Manejo Florestal
CREA PR 18.343 D

Engenharia Florestal
FatiFajar

Imagine uma situação assim: uma investidor tem um 
capital e faz a análise de várias possibilidades de investi-
mento do seu dinheiro. Depois de muito pensar nas dife-
rentes possibilidades, resolve investir em um negócio que 
ele acreditou ser o melhor. 

Procurou um profissional da área para fazer o projeto. 
O executou à risca, Cumpriu com todas as etapas exata-
mente como o planejado. O projeto foi implantado com 
êxito e por fim, esperou o momento da comercialização.

No momento de fazer a comercialização do produto, 
o investidor não se preocupou em quantificar o estoque, 
nem determinar qual a variedade de produtos, nem a sua 
qualidade. Ele simplesmente pôs à venda e esperou a me-
lhor oferta do mercado.

No momento do fechamento do negócio, o compra-
dor, ciente de que o produtor não tinha conhecimento 
nem da quantidade, qualidade e variedade dos seus pro-
dutos, fez uma oferta que não satisfez o produtor, mas 
este sem maiores informações do estoque, fechou o negó-
cio. Ficou desanimado com o retorno do seu capital inves-
tido a tanto custo e sacrifício.

Será possível, nos dias de hoje uma situação assim?
Sim, é possível!
O investidor na área florestal, na maioria da vezes 

cumpre com todas as etapas de formação dos povoamen-
tos florestais, mas no momento do acompanhamento da 
produção e principalmente no momento da comerciali-
zação, esquece de quantificar e qualificar o estoque de 
madeira.

A solução? Um Inventário Florestal, realizado por 
profissional qualificado, com experiência no mercado, 
traz como resultado, o levantamento da quantidade de 
madeira, da variedade de produtos (diferentes sortimen-
tos de toras) e da qualidade destes produtos. Isto traz um 
diferencial no momento da comercialização

Os preços da madeira de Pinus em pé, no momento, 
giram em torno de R$55,00/ton carregado no caminhão. 
Esta mesma madeira pode ser melhor valorada, se o pro-
dutor tiver uma ideia do sortimento da madeira através 
de um inventário florestal. 

Se calculado o inventário e o sortimento, o produtor 
pode diferenciar os preços segundo a qualidade e os pro-
dutos, sendo  a madeira, vendida a R$200,00/ton se as 
toras forem destinadas à laminação, R$170,00/ton se 
as toras forem destinadas à serraria, e R$75,00/ton se o 
destino for processo - celulose e chapas de fibras, carre-
gado no caminhão..

Uma vez que produtor tiver ciência do seu produto, a 
margem de lucro é expressivamente maior, no entanto é 
necessário que seja feito o Inventário Florestal, para que 
ele tenha segurança no momento da negociação e assim, 
aumentar a rentabilidade do seu investimento.

Fica a dica: 
O Engenheiro Florestal é o profissional com 

maior tempo de formação e habilitação para 
realizar inventários florestais que apresentam 
resultados confiáveis para o planejamento a co-
mercialização dos produtos oriundos de flores-
tas.

Neste sábado, 15, Ja-
guariaíva celebra seus 195 
anos de emancipação po-
lítico-administrativa com 
muita festa, cultura, esporte 
e gastronomia. O V Festival 
Cultural este ano conta com 
festa de peão de boiadeiro 
com rodeio em touros, além 
de shows com atrações na-
cionais como Fernando e 
Sorocaba, Leonardo, Mu-
nhoz e Mariano e Bruno e 
Barreto. A festividade ini-
ciada nesta quinta-feira, 13, 
segue até domingo, 16.

A programação tem iní-
cio todos os dias com a aber-
tura dos stands histórico-
-culturais às 19 horas. Nesta 
quinta-feira, aconteceu a 
abertura oficial do evento, 
seguido pelo rodeio, que 
marcou o início da Festa do 
Peão. Para fechar a primei-
ra noite, show com a dupla 
Fernando & Sorocaba. Nes-
ta sexta, dia 14, abertura dos 
stands às 19 horas, rodeio às 
21, às 00 horas Parabéns a 
Jaguariaíva e show pirotéc-
nico, seguido do show, gra-
tuito, com o cantor Leonar-

do, que é mais um presente 
da Administração Munici-
pal à população jaguariai-
vense, em comemoração ao 
aniversário da cidade. 

No dia 15, aniversário 
do município, as atividades 
começam às 7 horas, com 
alvorada tropeira. Às 8 ho-
ras, ato cívico com a exe-
cução de hinos e saudações 
das autoridades presentes, 
seguido de missa em ação 
de graças na Praça Getúlio 
Vargas. Das 15 às 19 horas, 
shows com Pratas da Casa, 
na Praça de Alimentação.

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, 16, 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 tropeira, 
parque de diversões, voos 
panorâmicos, praça de ali-
mentação e bebidas, es-

tandes histórico-culturais, 
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.
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Testemunha afirma à Promotoria que 
recebeu dinheiro para mentir em processo

Troca no comando da 
Polícia Militar de Arapoti

Cassação Segurança

Uma testemunha no processo de 
cassação contra o vereador Giovanni 
Carneiro (PP) afirmou, em vídeo gra-
vado pela Promotoria de Justiça da Co-
marca de Arapoti, que teria recebido 
R$ 12 mil para mentir em depoimento 
prestado ao Conselho de Ética da Câ-
mara Municipal. O registro em vídeo 
foi encaminhado nesta terça-feira, 11, 
aos vereadores e o Promotor de Justiça 
aguarda uma posição do Conselho de 
Ética.

A testemunha afirmou ao Promo-
tor de Justiça, José de Oliveira Júnior, 
que o vereador Giovanni supostamen-
te teria oferecido R$ 5 mil a ela e R$ 7 
mil para sua mãe para que mentissem 
nos depoimentos prestados ao Conse-
lho. Segundo a testemunha, R$ 5 mil 
seriam provenientes de um valor já 
devido pelo vereador à sua mãe. Per-
guntada pelo promotor, se ela acre-
ditava nessa promessa do dinheiro, a 
testemunha afirmou que não, mas que 
quem sabe ele se mantendo no cargo, o 
vereador poderia pagá-las.

A mulher afirmou que o vereador a 
teria procurado em companhia de sua 
irmã para oferecer o valor de R$ 10 
mil, mas que ela a princípio não teria 
aceitado, e que ele então ofereceu R$ 
12 mil, dos quais R$ 10 mil seriam para 
acertar suas contas e R$ 2 mil para ti-
rar uma carteira de motorista.

Nesta semana, o Sub-
tenente William Gonçalves 
dos Santos passou o Co-
mando do Destacamento 
Policial Militar de Arapoti 
ao 3° Sargento Claudemir 
Batista Olicheski. Após qua-
tro anos e meio no Coman-
do da Policia Militar de Ara-
poti, o Subtenente William 
passa para a Reserva Remu-
nerada da Polícia Militar do 
Paraná, por ter completado 

25 anos de serviço.
“Agradeço a comunida-

de arapotiense pela recep-
ção e acolhida. Saio com a  
certeza de que fiz o melhor 
que podia para melhorar a  
vida das pessoas no que diz 
respeito a segurança públi-
ca, considerando todas as 
limitações” comentou o ex-
-comandante. Ele ressaltou 
também que fez bons ami-
gos em Arapoti e que prezou 
pela aproximação da Polícia 
e Comunidade local.

ARAPOTI

ARAPOTIO CASO

Vídeo gravado pela Promotoria de Justiça. Foto: Reprodução

A denúncia representada pela ci-
dadã Mayara Crystiane da Silva contra 
o vereador Giovanni Aparecido Car-
neiro, baseada na ação do Ministério 
Público, foi acolhida pelo Plenário da 
Câmara em Sessão Ordinária no dia 
25 de abril. Para apurar os fatos, o 
Presidente da Casa, Lelo Ulrich (PSD), 
encaminhou o documento ao Conse-
lho de Ética a fim de analisar se houve 
ou não a quebra do decoro parlamen-
tar 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 substitu-
ído pelo vereador Nei Ferreira (PSC).

A denúncia acusa o vereador Gio-
vanni por estelionato qualificado, 
onde supostamente teria recebido 
a quantia de R$ 4,8 mil em troca da 
promessa de aumentar o valor da apo-
sentadoria 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.

Subtenente William Santos anunciou a aposentadoria. 
Foto: Divulgação
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História: Jaguariaíva foi fundada 
no caminho dos Tropeiros

Primeira Rádio 
FM de Jaguariaíva

No início do século XVII, 
bandeirantes paulistas e tro-
peiros de gado fizeram as pri-
meiras penetrações na região 
que constitui o território de 
Jaguariaíva. Essas “entradas” 
realizaram-se através do his-
tórico Caminho de Sorocaba 
que de São Paulo conduzia a 
Viamão, na Província de São 
Pedro do Rio Grande do Sul.

Uma das figuras de maior 
projeção na formação do mu-
nicípio foi Coronel Luciano 
Carneiro Lobo, um dos pri-
meiros moradores e funda-
dores da povoação. Luciano 
Carneiro Lobo adquiriu a Fa-
zenda Jaguariaíva, em 1795. 
Após a morte de sua primeira 
esposa, D. Francisca de Sá, 
passou a residir definitiva-
mente na Fazenda.

Em 1810, o Coronel Lu-
ciano contraiu núpcias com 
Izabel Branco e Silva, que 
prestou relevantes serviços 
ao município. À Francisco 
Xavier da Silva, outro povo-

ador e grande incentivador 
do progresso da região, su-
cederam as famílias Ferreira 
de Almeida, Melo, Fonseca, 
Ribas, Sampaio e Marques.

Em 1823 Jaguariaíva 
foi elevado a Freguesia e em 
1875, na condição de Vila, 
recebendo a denominação de 
Jaguariaíva. 

De origem Tupi-Guarani 
“Tyaguariahibá”: Rio da onça 
brava. Esta denominação é 
referência ao Rio Jaguaria-
íva, que corta o município e 
que consta em antigos mapas 
cartográficos. Jaguar = onça, 
tigre, felinos; I = rio, água; 
ahiva = bravo, brava, ruim, 
arisca. São várias interpreta-
ções das palavras Tupi-Gua-
rani quando é traduzida para 
a língua portuguesa, mas a 
pronúncia clássica que mais 
se encaixa na realidade de 
nosso léxico é jaguariahiva = 
rio da onça brava.

No mês de aniversário 
de Jaguariaíva, a cidade 
ganha a sua primeira Rá-
dio FM.

Entrou no ar, no dia 
08 de setembro, a Rádio 
Aliança FM.

De parabéns Jaguaria-
íva e também o diretor da 
Rádio, Luiz Nunes, pelo 

empenho e conquista de 
tão importante veículo de 
comunicação para a cida-
de.

Os estúdios da Aliança 
FM estão localizados na 
Cidade Alta, na Rua Prefei-
to Aldo Ribas, bem próxi-
mo aos Clubes Recreativo e 
Appalloosa.

Jaguariaíva 195 anos

Etimologia

País gera 392 mil 
empregos no primeiro 

semestre de 2018

Brasil

O saldo de empregos com 
carteira assinada gerados no pri-
meiro semestre deste ano foi de 
392 mil em todo o país, um va-
lor 452,37% superior ao mesmo 
período de 2017, quando foram 
criados 71 mil novas vagas. Os 
dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgados nesta quin-
ta-feira, 13, pelo Ministério do 
Trabalho. Com esse resultado, 
na comparação entre os pri-
meiros seis meses de cada ano, 
em 2018 foram criadas 321 mil 
vagas a mais do que no ano an-
terior.

Dos oito setores da econo-
mia, sete tiveram saldo positivo 
nos primeiros seis meses deste 
ano. O melhor desempenho foi 
no segmento de serviços, que 

chegou ao final do primeiro se-
mestre com 279.130 postos de 
trabalho criados, seguido pela 
indústria de transformação, que 
gerou 75.726 vagas, e a agrope-
cuária, que gerou 70.334 empre-
gos novos. Já o comércio fechou 
94.839 postos de trabalho com 
carteira assinada.

A taxa de desemprego, se-
gundo a mais recente Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Contí-
nua), divulgada em agosto pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), abrange 
12,3% da população economica-
mente ativida, volume 0,6% me-
nor do que o apurado em março. 
O número representa um conti-
gente de 12,9 milhões de pessoas 
sem trabalho no país.

 O Rio que banha seu ter-
ritório foi batizado pelos po-
vos da floresta que ali viviam 
e quando os bandeirantes 
paulistas (vicentinos) aden-
traram essas plagas remotas 
e estabeleceram contatos 
com os primitivos habitan-
tes tiveram conhecimento do 
nome deste Rio e, tão logo, 
passou constar dos mapas 
da capitania de São Vicente. 
Mais tarde com com o surgi-
mento de um povoado situ-
ado a margem esquerda, no 
lugar conhecido como Porto 
Velho, o Rio veio emprestar 
seu nome para o novo povo-
ado.

Em sentido diverso, exis-

te outras interpretação etimo-
lógica possível para o nome 
da cidade, também a partir 
da língua tupi: “rio ruim das 
onças”, a partir da junção dos 
termos îagûara (onça), ‘y (rio, 
água) e aíba (ruim).

Gentílico: jaguariaiven-
se

População: 34.683 
habitantes (Estimativa 
IBGE/2018)

Eleitores: 24.572 
(TSE/2018)

IDH: 0,743 (Índice de 
Desenvolvimento Urbano/
PNUD 2010)

PIB per Capita 
(R$1,00): R$ 37.401 
(IBGE/IPARDES-2015)

Investimento de R$ 38 mi vai aumentar capacidade 
de armazenagem em duas filiais da Capal

Duas unidades ope-
racionais da cooperativa 
Capal se transformaram 
em um grande canteiro de 
obras. Itararé e Wenceslau 
Braz recebem um investi-
mento de R$ 38 milhões 
que aumentará suas es-
truturas de armazenagem, 
além de outras melhorias.

Em Wenceslau Braz são 
cinco silos pulmão de con-
creto com capacidade to-
tal de 3 mil toneladas, um 
novo secador de grãos, seis 
silos de concreto para ar-
mazenagem de grãos com 
capacidade para 2.400 to-
neladas cada e uma balança 
para expedição. Além dis-
so, o armazém para fertili-
zantes está sendo ampliado 

e também está sendo cons-
truída a sala de apoio ao 
motorista, com toda a es-
trutura necessária. Só nes-
ta filial o aumento da capa-
cidade de armazenagem de 
grãos será de 68%.

Na filial Itararé, já com 
37 % da obra concluída, 
os recursos investidos são 
na ordem de 15 milhões. A 
ampliação na área de grãos 
conta com a construção de 
mais um tombador para 
carretas bitrem, quatros si-
los pulmão com capacidade 
para 2.400 toneladas cada 
e uma balança de fluxo para 
expedição de cereais. Já na 
área de insumos agropecu-
ários, estão sendo constru-
ídos dois armazéns. Tam-

Agronegócio

Obras de ampliação da capacidade de armazenagem 
em Wenceslau Braz.

Em Itararé, pouco mais de um terço das obras 
já estão concluídas.

Meio Ambiente

Sobre a Capal

bém está sendo implantada 
uma sala de apoio ao mo-
torista, contando com ba-
nheiros, chuveiros, espaço 
para descanso e refeições.   

A atenção com a con-
servação ambiental está 
presente desde a concepção 
de cada projeto, para que 
as unidades operacionais 
tenham práticas sustentá-
veis e impactos ambien-
tais reduzidos. Estas duas 
obras incluem a ampliação 
dos sistemas de limpeza do 
ar proveniente do processo 
de secagem de grãos, de-

volvendo assim ar limpo ao 
meio ambiente.

Fundada em 1960, a Ca-
pal conta atualmente com 
quase 3 mil associados, dis-
tribuídos em 14 unidades 
de negócios, nos estados do 
Paraná e São Paulo. A ca-
deia agrícola responde por 
cerca de 70% das operações 
da Cooperativa, produzin-
do mais de 640 mil tonela-
das de grãos por ano, com 
destaque para soja, milho e 
trigo. A área agrícola assis-
tida ultrapassa os 140 mil 
ha.
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Delegado recebeu homenagem 
na Câmara de Vereadores

Importantes palestras 
para Acadêmicos da 

UNINTER JAGUARIAÍVA

Reconhecimento

O delegado da Polícia Civil, Derick 
Moura Jorge, recebeu, durante sessão da 
Câmara Municipal realizada no último dia 
04 de setembro, uma Moção de Aplauso em 
reconhecimento pelo seu trabalho a frente 
da delegacia local. 

O autor da proposição foi o vereador 
Francilei Baitala.  A homenagem teve como 
objetivo reconhecer o trabalho desenvolvi-
do pelo delegado e sua equipe que mantém 
100% de solução dos homicídios em 2018, 

No dia 10 de setembro, os acadêmicos 
da UNINTER, Polo de Jaguariaíva tiveram 
a oportunidade de conhecer mais profunda-
mente, a História de Jaguariaíva, do Tropei-
rismo até nossos dias.

O palestrante convidado foi o Historia-
dor e Membro da Academia de Letras dos 
Campos Gerais, Rafael Pomim, que trouxe 
riqueza de informações e relatos da história 
de Jaguariaíva, cheia de ricos detalhes, com 
a palestra “Breves apontamentos sobre Ja-
guariaíva”. 

A tutora dos cursos de Pedagogia e Li-
cenciaturas, Prescila Matioski, ressaltou a 
importância da palestra e do historiador Ra-
fael, trazendo conhecimentos importantes, 
na semana em que se comemora o aniversá-
rio do município, que completa 195 anos, a 

No dia 23 de agosto, a convite da Uninter de 
Jaguariaíva, o Engenheiro e Professor Jeferson 
Massinhan, ministrou palestra para acadêmicos 
de Engenharias, Tecnológicos e Análise e Desen-
volvimento de Sistemas. Participaram também 
alunos do Polo Uninter de Arapoti.

O tema abordado pelo professor Jeferson foi  
“Tecnologia - Quebrando Paradigmas”. Foi uma 
palestra muito rica e de grande importância, tan-
to pelo assunto, como pela enorme experiência, 
conhecimento e facilidade de comunicação do 
palestrante. 

JAGUARIAÍVA

História do Município

TECNOLOGIA

Derick está a frente da Polícia Civil de Jaguariaíva 
desde junho de 2017. Foto: Arquivo Pessoal

O autor da Moção de Aplauso foi o vereador 
Francilei Baitala. Foto: Arquivo Pessoal

além de ter coordenado uma operação que 
resultou na prisão dos integrantes de uma 
quadrilha de sequestradores de gerentes de 
bancos no Paraná.

O delegado, que atua em Jaguariaíva 
desde junho de 2017, também tem acumu-
lado o cargo em Sengés. O vereador Fran-
cilei, em sua moçao, destacou a resolução 
de 100% dos homicídios ocorridos em Ja-
guariaíva neste ano de 2018. 

Ele ressaltou ainda a coordenação de 
Derick em uma grende operação realizada 
com o apoio do Grupo Tigre da Polícia Ci-
vil, que culminou na prisão da organização 
criminosa responsável pelo sequestro de 
gerentes bancários nos estados do Paraná e 
Santa Catarina, os quais agiram em Jagua-
riaíva no mês de maio deste ano.

“Agradeço a toda a população jagua-
riaivense pelo apoio que tem dado ao 
nosso trabalho. À Câmara Municipal pelo 
reconhecimento. À nossa equipe da Po-
lícia Civil e também ao Grupo Tigre que 
foi fundamental na solução do crime dos 
sequestradores. Fico feliz, pois apesar das 
dificuldades encontradas, estamos conse-
guindo dar uma resposta satisfatória à nos-
sa população” comentou o delegado

partir da criação da Freguesia, datada de 15 
de setembro de 1823.

Jeferson Massinhan é Engenheiro Civil pela 
PUCPR, com pós-graduação em Teleinformática 
e Redes de Computadores, pela UTFPR, Mestra-
do em Ciências Geodésicas pela UFPR, tendo sido 
professor da Uniandrade, Tuiuti, Fateb e Coor-
denador Pedagógico de Biocombustíveis e Enge-
nharia Civil da FAJAR. Tem grande experiência 
na área de engenharia civil, com ênfase em Fer-
rovias, Projetos e Construção, Perícias Judiciais, 
atuando principalmente nos seguintes temas: 
Construção Civil, GPS, ferrovia, automação, na-
vegação, e cadastramento.
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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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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.

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

Arapoti e Jaguariaíva 
mantêm padrão do 

Estado no IDEB

No início deste mês de 
setembro, o Ministério da 
Educação (MEC) divulgou 
as notas do Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) nos municí-
pios do país. As cidades de 
Arapoti e Jaguariaíva apre-
sentaram uma pequena me-
lhora nas notas em relação 
ao índice anterior, divulga-
do em 2016, alcançando a 
média do Estado do Paraná. 

Na rede municipal de 
ensino do 1º ao 5º ano, 
Arapoti passou de 6,4 para 
6,6 no Ideb. Já Jaguariaí-
va cresceu um pouco mais, 
passando de 6,2 para os 
mesmos 6,6 de Arapoti. Na 
região dos Campos Gerais, 
apenas o município de Cas-
tro teve melhor nota nas sé-
ries iniciais, atingindo 6,8. 
A média entre os 399 mu-
nicípios do Estado foi 6,5 e 
em todo o país 5,8. A cidade 
paranaense que teve a me-
lhor nota no Ideb foi Serra-
nópolis do Iguaçu, no oeste 
paranaense, com 8,7.

A prefeita de Arapoti, 
Nerilda Penna, comemorou  
a nota e afirmou que esse 
resultado é fruto do traba-
lho que vem sendo realizado 
pela administração munici-
pal desde 2013. “Os índices 
obtidos pela educação no 
município melhoram a cada 
avaliação em razão de nosso 
trabalho para a valorização 
e melhora de nosso ensino. 
Nos esforçaremos ainda 
mais para dar continuida-
de à essa evolução” disse a 
prefeita. Ela destacou que 

a nota atingida foi bem su-
perior a meta estabelecida 
pelo MEC que era de 5,3 
para o período.

Em todo o país, a meta 
do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Ideb) estabelecida para 
2017 foi cumprida apenas 
nos anos iniciais do ensino 
fundamental, etapa que vai 
do 1º ao 5º ano. A etapa al-
cançou 5,8 (em uma escala 
que vai de 0 a 10), quando a 
meta estipulada era de 5,5.

No ensino médio, etapa 
mais crítica, o índice avan-
çou 0,1 ponto, após ficar 
estagnado por três divulga-
ções seguidas, chegando a 
3,8. A meta para 2017 era 
4,7.

Nos anos finais do ensi-
no fundamental, do 6º ao 9º 
ano, a meta foi descumprida 
pela primeira vez em 2013 e 
não atingiu mais o espera-
do. Em 2017, com Ideb 4,7, 
o país não alcançou os 5 
pontos esperados.

Desde a criação do in-
dicador, em 2007, foram 
estabelecidas diferentes 
metas (nacional, estadual, 
municipal e por escola) que 
devem ser atingidas a cada 
dois anos, quando o Ideb é 
calculado. O índice vai de 
0 a 10. A meta para o Bra-
sil é alcançar a média 6 até 
2021, patamar educacional 
correspondente ao de países 
da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

Educação

Ideb das séries iniciais de Jaguariaíva passou de 6,2 para 6,6. 
Foto: Divulgação

Brasil

Crianças podem 
se inscrever para 

participar do 
Coral Municipal

Cultura

Desde o mês de agosto, 
alunos das escolas de Arapo-
ti participam de ensaios do 
Coral Municipal, sob orien-
tação do músico e professor 
Alex Corrêa Furtuoso. A pri-
meira apresentação do coral 
ocorrerá neste fim do ano, 
em evento no Parque do Pa-
pai Noel.

Crianças interessadas 
em participar, podem procu-

rar a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, na sala 
30 do Centro Administrativo 
Municipal (antigo Impacen-
ter). Os ensaios acontecem 
às quartas-feiras no Centro 
Estudantil no período da 
manhã, entre 9h às 10h, e no 
período da tarde das 14h às 
15h. Mais informações pelo 
telefone: (43) 3512 3130. 

Assessoria de Comuni-
cação da Prefeitura de Ara-
poti

ARAPOTI

Primeira apresentação está prevista para o Natal. 
Foto: Divulgação
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Vereador solicita laudo pericial 
sobre incêndio na Casa da Cultura

Fiscalização

Passados 12 dias do 
incêndio que consumiu o 
Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, e há 10 meses 
do desastre que consumiu 
da mesma forma a Casa da 
Cultura, em Arapoti, o ve-

reador Divair da Silva (PV) 
questionou o Executivo Mu-
nicipal sobre as causas do 
ocorrido. 

Esse é o teor do reque-
rimento apresentado pelo 
parlamentar na sessão desta 
quarta-feira, 12, da Câmara 
Municipal. O vereador quer 

saber: qual foi a causa do in-
cêndio que consumiu a Casa 
da Cultura; e como está o 
projeto de reconstrução do 
espaço?

 “No dia 21 de novembro 
do ano passado, a Casa da 
Cultura foi destruída pelo 
fogo, e ainda não tivemos 

acesso a nenhum relatório 
ou laudo pericial que mos-
tre as causas do desastre. 
A destruição destes acervos 
históricos, seja nacional ou 
municipal, são de prejuízo 
incalculável e não podem 
cair no esquecimento” justi-
ficou Divair.

ARAPOTI

Dia 21 de novembro completará 1 ano do incêndio que 
destruiu a Casa da Cultura. Foto: Divulgação


