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Nunca antes na his-
tória dessa cidade existiu 
um clima político tão con-
turbado como o atual. Em 
pouco mais de um ano, o 
saldo apresenta um prefei-
to cassado, um presidente 
de Câmara afastado tempo-
rarimente e outros quatro 
vereadores denunciados. 
Independente do mérito 
das questões relativas ao 
processo envolvendo cada 
um desses políticos, não se 
pode dizer que esse seja um 
cenário normal na política 
de um município.

Nesta última quarta-fei-
ra, 17, o vereador Giovanni 
Carneiro (PP), que respon-
de a uma denúncia no Con-
selho de Ética da Casa por 
suposto crime de esteliona-
to qualificado, apresentou 
mais duas denúncias contra 
outros dois companheiros 
de Legislativo. Uma contra 
o vereador e seu cunhado, 
Marineo Ferreira (PTB), 
por supostamente ter rece-
bido diárias enquanto via-
java com uma comitiva da 
Prefeitura a Brasília e outra 
contra o vereador Joel de 

Arapoti vive crise política sem precedentes
Política

ARAPOTI
Jaguar
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Operação coordenada pelo Ministério Público na semana passada

Mello (PTB), que suposta-
mente continuaria prestan-
do serviços no transporte 
de alunos.

Na semana passada, 
o mesmo vereador já ha-
via apresentado denúncia 
contra o vereador Ricardo 
Pedroso (PPS) por suposta-
mente ter feito a manuten-
ção de seu veículo particu-
lar na oficina da prefeitura, 
além de ser acusado como 
responsável pelo tomba-
mento de um veículo da 
prefeitura enquanto traba-
lhava na Secretaria de Meio 
Ambiente. Giovanni já ha-
via dado o tom de sua atu-
ação, após a denúncia apre-
sentada contra ele. “Tudo 

que estiver de errado eu vou 
denunciar. Quem tem rabo 
de palha não pula fogueira” 
afirmou à época em discur-
so durante a sessão.

Ainda na semana passa-
da, o presidente da Câma-
ra, Wesley Carneiro Ulrich 
(Lelo), bem como outros 
dois servidores foram tem-
porariamente afastados de 
seus cargos públicos em 
decorrência da operação 
desencadeada pelo Minis-
tério Público da Comarca 
de Arapoti que apura su-
posto esquema de fraudes 
em licitações da manuten-
ção elétrica e hidráulica na 
Câmara. Lelo afirmou ser 
inocente da acusação e que 

entrará com medida limi-
nar na Justiça para retomar 
o mandato.

Todos esses casos acon-
tecem apenas há um pouco 
mais de um ano da cassa-
ção do ex-prefeito Braz. Em 
setembro do ano passado, 
Braz foi cassado pelo voto 
de dois terços dos vereado-
res que entenderam que ele 
cometeu ato de improbida-
de administrativa por ter 
cedido maquinário agrícola 
à associação de produtores 
rurais sem a autorização 
do Poder Legislativo. Com 
a cassação, o ex-prefeito se 
tornou inelegível. A prefei-
ta Nerilda Penna (PP), que 
está no comando do muni-
cípio há 1 ano e 1 mês, pare-
ce que ainda vive à sombra 
do ex-prefeito e não conse-
guiu alavancar o seu man-
dato.  

O resultado dessa con-
fusão política fica refletido 
na cidade que há meses es-
pera por uma solução que a 
tire da estagnação em que 
se encontra e que Arapoti 
passe a ser citada e lembra-
da não somente por notícias 
ruins, mas principalmente 
por bons exemplos.

Pesquisa constata só 8% de imagens 
verdadeiras em grupos de WhatsApp

Fake News

Um levantamento realizado pelos 
professores Pablo Ortellado (USP), 
Fabrício Benvenuto (UFMG) e pela 
agência de checagem de fatos Lupa 
em 347 grupos de WhatsApp encon-
trou entre as imagens mais com-
partilhadas apenas 8% podendo ser 
classificadas como verdadeiras. O 
estudo buscou analisar o fenômeno 
da desinformação e das mensagens 
falsas em grupos na plataforma, que 
vem sendo apontada como principal 
espaço de disseminação desse tipo 
de conteúdo.

O estudo analisou conteúdos en-
viados entre os dias 16 de setembro 
de 7 de outubro, ou seja, em boa 
parte do 1º turno das eleições des-
te ano. A amostra trouxe 347 grupos 
monitorados pelo projeto Eleição 
sem Fake, da UFMG. Os resultados, 
portanto, não podem ser generali-
zados. Mas trazem indícios impor-
tantes para a compreensão deste 
fenômeno. Ao todo, eles reuniram 
mais de 18 mil usuários. No perío-
do, circularam 846 mil mensagens, 
entre textos, vídeos, imagens e links 
externos.

Das 50 imagens mais compar-
tilhadas nos grupos checadas pela 
agência Lupa, considerando foto e 
texto, apenas quatro foram conside-
radas verdadeiras (8%), entre elas 
uma de Bolsonaro em uma maca e 
outra do autor da facada no candi-
dato, Adélio Bispo de Oliveira. Do 
total, oito (16%) eram falsas, como 
a montagem de Dilma com Che Gue-
vara.

Quatro (8%) foram consideradas 
insustentáveis, conceito da agência 
para conteúdos que não se baseiam 
em nenhum banco de dados público 
confiável, como fotos de Lula e FHC 
afirmando que os dois se reuniram 

Caso BNDES

Propostas

para planejar assaltos a banco. Ou-
tras nove eram fotos reais, mas com 
alusões a teorias da conspiração sem 
comprovação.

Da amostra, sete fotos eram re-
ais, mas tiradas de contexto, como 
um registro de Aécio Neves e Fidel 
Castro acompanhado da acusação do 
político tucano ter virado “aluno” do 
dirigente cubano. Três imagens fo-
ram consideradas sátiras, seis esta-
vam associadas a textos de opinião, 
o que a agência não checa, e três não 
foram examinadas por não ser pos-
sível aferir se a foto havia sido tirada 
no Brasil ou não. No total, 56% das 
imagens que mais circularam foram 
consideradas “enganosas”.

O levantamento dos professores 
e da Agência Lupa detalhou o caso 
das mensagens sobre supostos em-
préstimos do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para obras fora do Brasil. 
De oito sobre o tema acompanhadas 
de fotos, apenas duas eram verda-
deiras. Outras três traziam dados 

considerados “exagerados” e duas 
eram falsas, como a alegação de que 
o banco teria financiado um gasodu-
to em Montevidéu e o soterramento 
de uma ilha em Sarmiento, na Ar-
gentina.

Os autores divulgaram propos-
tas em artigos e em documento ao 
WhatsApp solicitando a redução da 
possibilidade de encaminhamen-
to de mensagens para, no máximo, 
cinco destinatários. Hoje, este limite 
é de até 20 pessoas ou grupos. Se-
gundo o professor da USP Pablo Or-
tellado, o WhatsApp respondeu que 
tal medida seria inviável.

“Nós discordamos. Na Índia, 
após uma série de linchamentos 
causados por boatos difundidos no 
aplicativo, o WhatsApp conseguiu 
implementar mudanças em poucos 
dias. Nossa situação é bastante gra-
ve. Estamos conclamando também o 
TSE e outras instituições com poder 
regulatório para agir”, escreveu Or-
tellado, em texto em sua rede oficial 
sobre o relatório.
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A importância da 
Engenharia Florestal na 

área de Viveiros Florestais

Osmael Portela  - Eng. Florestal
Formado pela Escola de Florestas da UFPR em 2001.
Professor da FAJAR desde 2003.
Sócio Administrador da Florambiental Consultoria Ltda., desde 2007.

Engenharia Florestal

A produção de mudas diversas para o consumo ou 
bem estar do ser humano é conhecida desde os pri-
mórdios da humanidade. Porém a produção de mudas 
com fins comerciais, neste caso mais específico, mudas 
florestais, no Brasil teve seu início na década de 60. 
Antes desta data havia a produção de mudas flores-
tais por poucas empresas de modo isolado. A utiliza-
ção de técnicas na produção de mudas florestais teve 
seu aperfeiçoamento com o surgimento da Engenharia 
Florestal nesta mesma década.

A Engenharia Florestal foi de fundamental impor-
tância para um salto significativo na produtividade flo-
restal através do melhoramento contínuo das espécies 
utilizadas, sejam para fins madeireiros de desdobro 
ou para biomassa, ou ainda produção de mudas orna-
mentais ou ainda aquelas utilizadas no paisagismo e 
arborização urbana.

Esse incremento na produtividade só foi e ainda é 
possível com estudos de acompanhamentos de cresci-
mento das espécies florestais. A partir da produção de 
sementes das espécies de interesse comercial, o Vivei-
ro Florestal tem como prioridade a produção de mu-
das florestais com a máxima qualidade possível. Essa 
qualidade se deve a escolha do melhor substrato, do 
tratamento correto nas sementes, no manejo adequa-
do para o crescimento das mudas, na irrigação correta, 
na escolha da melhor embalagem para o desenvolvi-
mento da planta, do método de produção, ou seja, via 
sementes ou mudas produzidas por estacas ou micro-
estacas ou ainda via micropropagação vegetativa.

O Engenheiro Florestal recebe ainda quando aca-
dêmico, todas as informações necessárias para que 
haja a máxima qualidade na produção das mudas, des-
de a parte fitossanitária, a nutrição e o tamanho ideal 
para estas mudas serem transportadas para o local do 
plantio definitivo. Em viveiro de produção de mudas o 
Engenheiro Florestal terá a oportunidade de adequar, 
criar, inovar, readequar técnicas a fim de obter o me-
lhor produto no menor espaço de tempo. Neste aspec-
to, torna-se fundamental a importância desta Ciência 
e deste profissional para que tenhamos um equilíbrio 
ambiental para o planeta.

Com o cancelamento 
definitivo da candidatura 
de José Marcos Pessa Filho 
(Marquito), ocorrida no iní-
cio do mês passado, a Juti-
ça Eleitoral da Comarca de 
Jaguariaíva determinou o 
recontagem dos votos. Na 
tarde desta quarta-feira, 17, 
a Juíza Maria Luiza Mourthe 
de Alvim Andrade procla-
mou oficialmente o nome de 
Reginaldo Cordeiro da Silva 
(Nenzo) como o candidato 
que assume a vaga deixada 
por Marquito.

O resultado da recon-
tagem, que estava previsto 
para as 13h, demorou mais 
de 3 horas para ser divulga-
do, pois se aguardava uma 
posição oficial do TRE-PR 
(Tribunal Regional Eleitoral) 
em Curitiba onde os votos es-
tavam sendo reprocessados. 
Os votos dados a Marquito se 

A governadora Cida Bor-
ghetti recebeu nesta quar-
ta-feira, 17, o governador 
eleito Ratinho Jr. O encon-
tro foi no Palácio Iguaçu e 
o tema da reunião foi o iní-
cio da transição de governo. 
Cida reforçou que a equipe 
do Governo do Estado está 
à disposição para auxiliar no 
processo.

“A transição será feita 
com harmonia, responsabi-
lidade, ética e transparên-
cia”, disse Cida, que também 
ressaltou a edição de um 
decreto, já publicado no Di-
ário Oficial, que estabelece 
as normas de transição. O 
documento considera a im-
portância da continuidade 
dos serviços públicos funda-
mentais aos cidadãos.

Os dois também trata-
ram de projetos de lei envia-
dos para a Assembleia pelo 

Será neste domingo, 21 
de outubro, a aplicação das 
provas objetivas do Concurso 
Público 001/2018 da Prefei-
tura Municipal de Jaguariaíva 
para todos os cargos. Foram 
homologadas 1.635 inscrições 
para 28 cargos e 65 vagas, 
com salários que variam de R$ 
956,39 a R$ 13.090,77, para 
jornadas de trabalho de 20 a 
40 horas semanais.

Os candidatos devem 
comparecer com uma hora 
de antecedência aos locais de 
prova. Elas serão aplicadas no 
Colégio Estadual Rodrigues 
Alves e nas escolas municipais 
Maria de Lourdes Oliveira Ta-
ques e Antonio Fanchin. 

De manhã os portões fi-
carão abertos das 8h às 8h30 
para candidatos aos cargos de 
Agente de Saúde, Assistente 
Social, Auxiliar de Cirurgião 
Dentista e Auxiliar de Topó-
grafo, cozinheiro/merendeira, 

fisioterapeuta e médico veteri-
nário no Colégio Estadual Ro-
drigues Alves. Neste mesmo 
horário, na Escola Municipal 
Maria de Lourdes Oliveira 
Taques, devem comparecer 
os candidatos aos cargos de 
advogado, arquiteto, auxiliar 
de serviços gerais, instrutor 
de práticas esportivas, médi-
co generalista, médico gine-
cologista/obstetra e médico 
pediatra.

À tarde outro grupo de 
candidatos deve estar nos lo-
cais de suas provas às 13h30, 
pois os portões permanecem 
abertos só até 14 horas. As 
provas para os cargos de docu-
mentador escolar, eletricista 
instalador, eletricista predial, 
fiscal de obras, mecânico, 
motorista C D e E e operador 
de máquinas pesadas serão 
aplicadas no Colégio Estadual 
Rodrigues Alves. Já na Esco-
la Municipal Maria de Lour-
des Oliveira Taques estarão 
os candidatos aos cargos de 

De pé na patrola: Recontagem dos 
votos em Jaguariaíva reelege Nenzo

Cida Borghetti inicia 
transição com Ratinho Jr.

Concurso público 
acontece neste 

domingo

Novo vereador

Governo do Estado

Jaguariaíva

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

tornaram nulos, fazendo-se 
necessário uma recontagem 
para determinar o novo quo-
ciente eleitoral. Com isso, a 
coligação do PTB/PMDB/
PPS/PPL que havia eleito 
dois vereadores, acabou ga-
nhando mais uma cadeira, 
reelegendo Nenzo que era o 

1º suplente da coligação.
Após a proclamação do 

resultado, o vereador Nen-
zo já foi diplomado verea-
dor pela Juíza Maria Luiza 
Mourthe de Alvim Andrade. 
“É um dia especial para a ci-
dade de Jaguariaíva, onde a 
Justiça fez a parte dela. Eu 

agradeço primeiramente a 
Deus. Agradeço também a 
minha família e aos nossos 
eleitores que lá atrás acre-
ditaram na possibilidade de 
continuarmos no trabalho de 
vereador. Estou muito feliz 
com este resultado” afirmou 
Nenzo.

Ele disse que pretende 
manter a mesma postura 
adotada em seu primeiro 
mandato como vereador. 
“Não vamos medir esforços 
para tentar fazer o melhor e 
trazer a verdade a tona, man-
tendo a nossa conduta. Se 
fosse para ser diferente da-
quilo que a população já me 
conhece aí não seria eu. Eu 
não sei ser diferente.Vamos 
continuar com aquele bati-
dão, lutando pelo que o que 
é certo e lá na Câmara vamos 
tirar muita coisa que estava 
engasgada aqui na garganta. 
Continuo de pé na patrola” 
concluiu Nenzo.

Nenzo foi diplomado após a recontagem pela Juíza Maria Luiza

Transição inicia de forma tranquila com parceria entre 
Cida e Ratinho Jr. Foto: Divulgação/AEN-PR

Foram homologadas 1.635 inscrições para 28 cargos 
e 65 vagas. Foto: Divulgação

Governo do Estado, como o 
novo programa de refinan-
ciamento de dívidas tribu-

tárias e a convalidação de 
incentivos fiscais, que preci-
sam de aprovação dos depu-

tados estaduais. O governa-
dor eleito pediu apoio para 
o encaminhamento de uma 
nova legislação sobre Parce-
rias Público-Privadas (PPP) 
ainda no atual exercício.

Ratinho Jr elogiou a pos-
tura da governadora Cida 
Borthetti dizendo que hou-
ve uma boa conversa entre 
as partes para dar início ao 
processo de transição. “A go-
vernadora foi muito solícita, 
deixou o Palácio de portas 
abertas”, ressaltou o futuro 
governador.

Segundo Ratinho Jr, 
houve um convite da gover-
nadora para que ele partici-
pe de um encontro com de-
putados federais do Paraná, 
que deve acontecer na próxi-
ma segunda-feira, para tra-
tar de emendas da bancada 
ao orçamento da União em 
favor do Estado.

operação de projeção cinema-
tográfica, professor, professor 
de música, projetista, técnico 
em contabilidade e técnico em 
informática. As provas para 
educador infantil serão feitas 
na Escola Municipal Antonio 
Fanchin também à tarde.

Os candidatos deverão 
portar documento oficial com 
foto e caneta azul ou preta. 
Não será permitido fazer a 
prova portando celular.

Além de prova escrita ob-
jetiva, de caráter eliminatório 
e classificatório neste domin-
go, para todos os cargos, bem 
como prova prática, de caráter 
classificatório e eliminatório 

e prova de títulos, de caráter 
apenas classificatório, ambas 
para cargos específicos.

O prazo de validade des-
te certame será de dois anos, 
contados a partir da data de 
publicação da homologação 
do resultado final, podendo 
ser prorrogado uma única vez 
por igual período, de acordo 
com as necessidades da Pre-
feitura de Jaguariaíva. O edital 
completo com a relação no-
minal dos candidatos, ensala-
mento e outras publicações do 
concurso podem ser consul-
tados no site http://saber.srv.
br/concursos/concurso/59 e 
www.jaguariaiva.pr.gov.br .
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Projeto de Engenharia Civil na 
Carceragem de Jaguariaíva

Como preparar o jovem 
para o primeiro emprego?

Sob a supervisão do Coordenador 
do Curso, Engenheiro Jeferson Mas-
sinhan, os acadêmicos  de Engenharia 
Civil da FAJAR, das Faculdades Fati-
Fajar, criaram e aplicaram um projeto 
social, de extensão, na cadeia pública 
de Jaguariaíva: a implantação de uma 
horta vertical.

Conforme explica Jeferson “o cur-
so de Engenharia Civil  aposta na for-
mação de seus acadêmicos também 
fora das paredes escolares, exploran-
do as competências e habilidades, 
com as avaliações interdisciplinares. 
E,  nesta última semana, a pedido de 
nossa última Juíza Doutora Rafaela 
Mari Turra, foi realizado pelos alunos 

O emprego, a carrei-
ra profissional e um bom 
salário são assuntos que 
estão na cabeça de todos 
os pais, de todos os jo-
vens, enfim, de todas as 
pessoas.

Além de ter vonta-
de de vencer, é preciso 

também esforçar-se nos 
estudos, na dedicação às 
atividades inerentes aos 
seus ideais e, principal-
mente, capacitar-se para 
buscar o emprego e a pro-
fissão de seus sonhos.

Além dos estudos 
normais para todo mun-

Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Deferida liminar sustar pagamento de honorários 
advocatícios sucumbenciais a trabalhadora doméstica.

Empresa tem culpa concorrente em caso de 
motoboy que infringiu leis de trânsito

Direito Vivo

JURISPRUDÊNCIA 
SELECIONADA

Uma trabalhadora doméstica que entrou com re-
clamação trabalhista no TRT da 2ª Região e teve seu 
pedido de vínculo empregatício negado foi condena-
da ao pagamento de honorários advocatícios sucum-
benciais (no valor de R$ 6.738,54) perante a 1ª Vara 
do Trabalho de Taboão da Serra-SP.

O TRT da 2ª Região analisou o caso e ressaltou 
que “as obrigações decorrentes da sucumbência do 
beneficiário da justiça gratuita deverão ficar sob 
condição suspensiva de exigibilidade e somente po-
derão ser executadas se, nos dois anos subsequentes 
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, 
o credor demonstrar que deixou de existir a situação 
de insuficiência de recursos (CLT, art. 791-A, § 4º).”

Diante desses e outros argumentos, o desembar-
gador Relator no TRT da 2ª Região. Dr. Rafael Pu-
gliese, entendeu evidenciado o direito líquido e certo 
pelo efeito suspensivo determinado pelo art. 791-A, 
§ 4º.

Trata-se da aplicação do princípio da sucum-
bência ao processo trabalhista e a sua interpretação 
após a novel Lei 13.467/2017, dando importante de-
lineamento. (Fonte: www.aasp.org.br, MS 1002657-
86.2018.5.02.00000 TRT 2ª Região.)

*  *  *

Um motoboy de uma lanchonete de Mogi das 
Cruzes-SP se acidentou no trânsito enquanto reali-
zava uma entrega da empresa. 

O rapaz transitava com sua motocicleta entre os 
carros quando atingiu uma mulher que atravessava 
a rua fora da faixa de pedestres. 

O entregador fraturou o joelho esquerdo, limi-
tando os movimentos do membro e acarretou inca-
pacidade laboral parcial (10%) e permanente para a 
função exercida.

Por entender que o acidente aconteceu em de-
corrência de seu trabalho, o motoboy ingressou com 
reclamação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (TRT-2), pleiteando a responsabilização da 
empresa. 

Em sua defesa, a empresa argumentou que houve 
culpa exclusiva do trabalhador, por infringir a legis-
lação de trânsito, ou ainda de terceiros (no caso, a 
mulher que atravessou fora de faixa).

Os Desembargadores da 4ª Turma do TRT da 2ª 
Região entenderam que o atropelamento configurou 
acidente de trabalho em atividade de risco. 

Por considerar de alto risco a atividade de moto-
boy e afastar a hipótese de culpa exclusiva do traba-
lhador, a 4ª Turma do TRT-2 acompanhou a decisão 
de 1ª grau e manteve as indenizações por danos mo-
rais e materiais.

O caso versa  caso sobre a responsabilidade obje-
tiva do empregador e sua aplicação no caso de culpa 
do trabalhador pelo acidente. 

Mesmo assim ficou estabelecida a responsabili-
dade por culpa concorrente, por se tratar de ativida-
de de risco (motoboy).

(Fonte: Karina Marsaiolli - Secom/TRT-2, Pro-
cesso nº 1001454-08.2016.5.02.0373).

do Terceiro Período o projeto de horta 
vertical, na carceragem da delegacia 
de Jaguariaíva”.

do, como ensino médio, 
curso superior, pós-gra-
duação, etc., necessário 
também buscar cursos 
práticos, profissionali-
zantes, que preparam, de 
forma simples, objetiva e 
prática para as mais di-
versas atividades profis-
sionais.

Em Jaguariaíva, os 
cursos profissionalizan-
tes da JUMPER PROFIS-
SÕES E IDIOMAS são 
assim. Ensinam na prá-
tica, são cursos dinâmi-
cos, com aulas criativas e 
motivadoras, professores 
show, animados.

A JUMPER oferta 
mais de 60 cursos profis-
sionalizantes nas mais di-
versas áreas, destinados 

principalmente, a ado-
lescentes e jovens, prepa-
rando-os para o futuro de 
sucesso.

Neste mês estão aber-
tas inscrições também 
para algumas vagas dos 
cursos de Gestão de Em-
presas, Eletricista, Capa-
citação em Enfermagem, 
Atendente de Labora-
tório, de Consultório e 
de Farmácia. Como são 
poucas vagas, aconse-
lha-se aos interessados 
entrar em contato com 
os Orientadores Educa-
cionais da JUMPER, em 
Jaguariaíva, o mais breve 
possível. O telefone é 43 
3535-7190.  Está locali-
zada na rua João Tracz, 
162, Jardim Matarazzo.
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CLASSIFICADOS

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

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. 

VENDE CASA alvenaria, Jagua-
riaíva, R Plauto Guimarães n°21 
Vila Kennedy. A combinar. Wes-
lei, 43 99602-8655.

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

ALUGA  QUARTOS no centro de 
Jaguariaíva. Tratar pelos telefo-
nes 43 3535-1218  e 43 99984-
2118.
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CELTA ano 2007, vidros e tra-
vas 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

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

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

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

RECUPERAÇÃO DE RODAS 
em PONTA GROSSA, RODAS 
e PNEUS - alinhamento em 3D, 
suspensão, balanceamento, ca-
libragem, melhor loja de Ponta 
Grossa: West Rodas. R Júlia Lo-
pes, 49, Nova Rússia – Fone 42 
3222-1212.

Veículos

Diversos

Imóveis
Promotoria denuncia 

conselheira tutelar e outras três 
pessoas por adoção irregular

Horário de verão vai 
começar no mesmo dia da 
primeira prova do Enem

Segurança

Educação

A mãe de uma menina 
de 2 anos, um casal e uma 
conselheira tutelar foram 
denunciados criminalmen-
te pelo Ministério Público 
do Paraná por adoção ile-
gal. O caso tramita sob si-
gilo.

Conforme descrito na 
ação penal, seguindo orien-
tação da representante do 
Conselho Tutelar e com o 
consentimento da mãe do 
bebê, o homem denuncia-
do registrou a criança como 
sendo sua filha biológica. 
Após isso, requereu e con-
seguiu a guarda da menina, 
que está com ele e a esposa 

há pouco mais de um ano.
Durante as investiga-

ções, a mãe biológica e 
o homem confessaram a 
ilegalidade. Com isso, foi 
comprovada a prática de 
crime de supressão de di-
reito inerente ao estado 
civil de recém-nascido (ar-
tigo 242 do Código Penal), 
popularmente conhecido 
como “adoção à brasileira”.

Além da denúncia, a 
Promotoria de Justiça de 
Arapoti ajuizou ação para 
a aplicação de medida pro-
tetiva para a garantia dos 
interesses da criança. Por 
ora, a menina segue sob os 
cuidados do casal.

Fonte: MP-PR

O Governo Federal confirmou nesta semana que de-
sistiu de adiar novamente o horário de verão e que este 
iniciará exatamente no domingo, 04 de novembro, pri-
meiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). A medida deve afetar aproximadamente 56% 
dos candidatos em todo o país, nas regiões em que o re-
lógio será adiantado em uma hora. 

A recomendação é que os estudantes entrem no ritmo 
do novo horário, dormindo uma hora mais cedo, cerca 
de uma semana antes, para não serem prejudicados na 
hora da prova. Nos dias 4 e 11 de novembro, 5,5 milhões 
de estudantes em todo o país farão o Enem. No primeiro 
dia do exame (4/11), serão aplicadas as provas de lingua-
gem, ciências humanas e redação. A aplicação terá 5h30 
de duração. No segundo dia (11/11), haverá provas de 
ciências da natureza e matemática. Os estudantes terão 
cinco horas para resolver as questões. Portões fecham 
exatamente às 13 horas.

O Palácio do Planalto informou que o início do ho-
rário de verão será mantido no dia 4 de novembro, can-
celando um novo adiamento. Geralmente, o horário 
começa em outubro, mas foi adiado para novembro em 
virtude do segundo turno das eleições.

No começo do mês, o governo federal chegou a anun-
ciar que iria adiar o início do horário de verão para o dia 
18 de novembro por causa de um pedido feito pelo Mi-
nistério da Educação para não prejudicar os candidatos 
do Enem. O exame será aplicado em dois domingos. No 
Estado do Paraná, os portões dos locais de prova abrirão 
às 12h e fecharão pontualmente às 13h.

ARAPOTI

CURSO DE ELETRICISTA - Profis-
sionalizante, na JUMPER Cursos 
em Jaguariaíva. Inscrições aber-
tas. Informações pelo telefone 
(43) 3535-7190.

ANUNCIE GRÁTIS NOS CLASSIFI-
CADOS do FOLHA PARANAENSE, 
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.

AUTOESCOLA LUDWIG - Carteira 
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.

No Paraná, portões dos locais de prova fecharão às 13h. 
Foto: Agência Brasil

Para não perder a hora

Decidido: 04/novembro
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Será que estamos de 
fato amadurecendo?

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Parece ter passado um pouco a desesperança vivi-
da nos últimos anos em relação ao Brasil. Parece tam-
bém que isso se dá por conta de um ciclo de sofrimento 
em um dado período. A sociedade brasileira não aceita 
mais – como antigamente – inflação alta, corrupção 
e quem sabe um dia não aceitará mais a farra fiscal 
que acontece há tempos. Começou a entender que tem 
força para mudar e que tem de fazer parte da mudan-
ça. Percebeu que ainda existem algumas instituições 
sérias e confiáveis e que não se abalam pelo poder eco-
nômico ou de qualquer outra natureza.

Sempre acreditei e continuo acreditando que o 
problema e a solução do Brasil são os brasileiros. A 
partir disso, não enxergava a curto prazo uma saída 
para as mazelas existentes, pois tudo dependia de uma 
mudança cultural. Porém, ultimamente, tenho altera-
do um pouco essa concepção. As pessoas saem às ruas, 
protestam, exigem mais transparência do órgãos pú-
blicos e provocam até queda de presidentes caso ne-
cessário. Exceto pela manipulação de alguns que bus-
cam gerar essa repugnante polarização, a sociedade se 
apresenta em busca de algo diferente. 

Isso, por si só, não representa amadurecimento, 
pois já tivemos episódios parecidos e não mudou mui-
ta coisa. Porém, existem outros fatores que reforçam 
a ideia de que existe algo a mais como por exemplo 
a enorme renovação no congresso nacional. Somente 
na Câmara de Deputados o percentual de novos eleitos 
é de quase 50%. No Senado Federal esse percentual 
alcançou 85%.

E essa renovação talvez seja o maior aprendizado 
demonstrado por todos. Algo essencial para evitar a 
formação de poder concentrado. Espera-se agora que 
essa percepção seja algo concreto e que a atenção per-
maneça em cada nova eleição.

Sempre usei como exemplo de maturidade a socie-
dade americana, que mesmo com diversos problemas 
como os nossos: corrupção, concentração de poder, 
“encabrestamento” dos eleitores além de desemprego, 
desigualdade de renda e assim por diante, a sociedade 
não é comprada tão facilmente. Existe um certo bom 
senso geral e o congresso é mais comedido nesse as-
pecto.

Por aqui, dá para se dizer que há uma luz no fim 
do túnel e que estamos chegando ao fim de mais um 
ciclo com expectativa positiva em relação ao novo. Que 
realmente isso se confirme com a torcida que, de fato, 
estejamos amadurecendo.

A última pesquisa Ibope 
de intenção de votos para 
a presidência da República 
divulgada na segunda-feira, 
15, indica que o candidato 
Jair Bolsonaro (PSL) tem 
59% das preferências contra 
41% das menções a Fernando 
Haddad (PT), considerando 
apenas os votos válidos, não 
computando as respostas de 
votos em branco, nulo ou in-
deciso.

Levando em conta todas 
as respostas da pesquisa de 
opinião, Bolsonaro lidera 
com 52% das intenções de 
voto e Haddad tem 37% das 
preferências. Conforme o 
levantamento, 9% responde-
ram estar dispostos a anular 
ou votar em branco, e 2% dis-
seram não saber ou não qui-
seram responder.

Além de perguntar aos 
entrevistados quem é seu 
candidato preferido, o Ibope 
procurou medir o potencial 
de voto de cada um dos con-
correntes. Após citar o nome 
de cada um dos candidatos, 
os entrevistadores pergun-
taram se votariam em cada 
um dos candidatos “com 
certeza”, se “poderiam votar” 
ou “se não votariam de jeito 
nenhum”. Jair Bolsonaro é 
o candidato com mais votos 

Ibope aponta liderança de Bolsonaro 
com 59% dos votos válidos

Eleições 2018

Votos convictos

Rejeição

Pesquisa por sexo, 
religião, renda e região

declarados e convictos: 41% 
disseram que votariam nele 
“com certeza”. O percentual 
de voto “certo” em Haddad é 
de 28%.

Diferente dos resulta-
dos apurados pelo Ibope no 
primeiro turno, o índice de 
rejeição de Jair Bolsonaro é 
menor em comparação ao de 
Fernando Haddad. Trinta e 
cinco por cento não votariam 
de jeito nenhum no candida-
to do PSL, enquanto a rejei-
ção do petista é de 47%.

O levantamento do Ibope 
ouviu 2.506 pessoas no sá-
bado e domingo (13 e 14 de 
outubro). Como outras pes-
quisas de intenção de voto do 
instituto, a margem de erro é 

de dois pontos percentuais, 
para mais ou para menos. A 
margem de confiança é de 
95%.

A pesquisa do Ibope, con-
tratada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo e pela Rede Glo-
bo, foi registrada na semana 
passada na Justiça Eleitoral 
(BR-01112/2018). No site do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), estão disponíveis o 
questionário do levantamen-
to e os locais onde a pesquisa 
foi aplicada.

O candidato do PSL ven-
ce entre homens (58% das in-
tenções de voto na pergunta 
estimulada, diante de 33% 
de Haddad), entre mulheres 

(46% contra 40%), e em to-
das as faixas etárias. Há pre-
ferência também entre bran-
cos (60% contra 29%), pretos 
e pardos (47% contra 41%) 
e pessoas de outras raças ou 
cores (52% a 39%).

Bolsonaro também é 
preferido entre evangélicos 
(66% contra 24%), e tem 
mais intenção de votos entre 
católicos (48% contra 42%) 
e pessoas de outras religiões 
(44% contra 40%). Os dados 
são nominais – diferente da 
totalização de votos válidos 
que não contabilizam decla-
rações de voto branco, nulo 
e de entrevistados indecisos.

Fernando Haddad vence 
apenas em três estratos, con-
forme levantado pelo Ibope. 
O candidato do PT é o favo-
rito na Região Nordeste (57% 
contra 33%); entre os eleito-
res com até a 4ª série do ensi-
no fundamental (52% contra 
41%); e pessoas com até um 
salário mínimo de renda fa-
miliar (53% contra 38%). Jair 
Bolsonaro lidera nas demais 
regiões, faixas de escolarida-
de e níveis de renda.


