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Indícios de irregulari-
dade levaram o Tribunal de 
Contas do Estado do Para-
ná (TCE-PR) a emitir medi-
da cautelar que determina 
a imediata suspensão da li-
citação da Prefeitura de Ja-
guariaíva para a concessão 
da gestão, operacionaliza-
ção e execução dos serviços 
de saúde no Hospital Muni-
cipal Carolina Lupion.

A cautelar foi concedida 
pelo conselheiro Ivens Li-
nhares no último dia 24 de 
outubro e homologada na 
sessão do Tribunal Pleno 
realizada no dia seguinte 
– quarta-feira, 25. O TCE-
-PR acatou Representação 
da Lei n° 8.666/93 (Lei de 
Licitações e Contratos) en-
caminhada pelo Instituto 
de Apoio e Gestão à Saúde 

TCE suspende licitação para 
gestão do Hospital Carolina Lupion

Fiscalização

JAGUARIAÍVA

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

Indícios de irregularidades levaram o TCE a emitir 
medida cautelar. Foto: Divulgação

(Iages) em face da Concor-
rência nº 10/2018 do Mu-
nicípio de Jaguariaíva.

O Iages alegou que hou-
ve ausência de descrição 
sucinta e clara do objeto, 
em ofensa ao artigo 40, I, 

da Lei nº 8.666/93, o que 
gerou dúvida se o edital 
versa sobre a concessão de 
um imóvel ou sobre a pres-
tação de serviços hospitala-
res.

Segundo a representa-

ção, foram estabelecidas no 
instrumento convocatório 
previsões excessivamente 
restritivas à competitivi-
dade, como a impossibili-
dade de entrega prévia dos 
envelopes; a exigência de 
credenciamento pessoal; a 
requisição de apresentação 
de atestados de serviços 
idênticos ao objeto licitado 
e com limitação temporal; a 
exigência de comprovação 
de vínculo trabalhista com 
profissional médico de no 
mínimo um ano; e o impe-
dimento de participação de 
empresas em recuperação 
judicial.

Além disso, o instituto 
fez questionamentos em re-
lação à proposta de preços 
e às condições de classifi-
cação; aos recursos admi-
nistrativos; e ao prazo para 
implantação dos serviços.

Dia Mundial da Poupança: como 
juntar dinheiro e controlar as finanças

Negócios

O alto índice de desem-
prego somado a baixa ren-
da de muitos brasileiros faz 
com que boa parte dos ci-
dadãostenham dificuldades 
para manter as contas em 
dia. Segundo o Serviço de 
proteção ao Crédito (SPC), 
mais de 60 milhões de bra-
sileiros, o equivalente a 
40% da população adulta 
do país, estão inadimplen-
tes etêm restrição ao cré-
dito. Além disso, de acordo 
com um relatório da Orga-
nização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), apenas 30% 
da população têm uma re-
serva financeira, ou seja, 
são poupadores ativos. 

Embora o contexto seja 
atual, a discussão sobre 
como controlar as con-
tas não é exatamente uma 
novidade e, para colocar a 
casa em ordem, é preciso 
que o cidadão tenha uma 
boa educação financeira no 
seu dia a dia.

Nós, profissionais da 
área financeira, sempre 
defendemos que a edu-
cação financeira deve ser 
aplicada desde a infância, 
já que mudar hábitos na 
fase adulta é sempre mais 
difícil, mas não impossível. 
Para uma pessoa que não 
tem como rotina guardar 
dinheiro, passar a analisar 
a vida financeira e plane-
jar o futuro é como mudar 
hábitos alimentares – com 
o tempo a gente começa a 
ver os resultados, vai se 
motivando, e torna a prá-
tica uma regra fundamen-
tal para o nosso dia a dia. 
Saber exatamente o quanto 
ganhamos, o quanto deve-

mos e o quanto podemos 
gastar é o primeiro passo 
para controlar as finanças 
e conseguir poupar, pois o 
descontrole da vida finan-
ceira, normalmente, tem 
como origem, um padrão 
de gastos ou consumo su-
perior aos ganhos mensais. 

Já o segundo passo é 
definir estratégias para 
renegociar dívidas. O ree-
quilíbrio financeiro só será 
possível se as contas estive-
rem em dia. Uma boa alter-
nativa é listar as dívidas já 
assumidas com cartões de 
crédito, empréstimos ou 
boletos e então procurar 
uma instituição financeira 
de confiança para refinan-
ciar estas dívidas através 
de uma nova operação, 
com um custo financeiro 
menor e com uma parce-
la que caiba no orçamento 
mensal, de forma a liquidá-
-la ao longo do tempo.

Quanto a escolha da 
instituição financeira, prio-
rize aquelas reconhecida-
mente seguras, que além 

de bons produtos, sejam 
acessíveis a suas dúvidas e 
questionamentos, disponi-
bilizando canais de comu-
nicação eficientes e relacio-
namento próximo.

Cumprida a etapa do 
controle financeiro, com 
as contas em dia, é hora de 
pensar em poupar!Nessa 
fase, também é muito im-
portante o apoio de uma 
instituição financeira de 
confiança, afinal, você es-
tará deixando seusinvesti-
mentos, o seu patrimônio, 
aos cuidados dessa institui-
ção.Informa-se bem, tirar 
todas as dúvidas com o seu 
gerente, assim como ques-
tionar sobre os produtos 
existentes para o seu perfil 
e objetivos, é fundamental.

O Sicredi, instituição 
financeira cooperativa com 
mais de 3,8 milhões de as-
sociados, com atuação em 
22 estados brasileiros e 
no Distrito Federal, pos-
sui excelentes alternativas 
de investimentos, que vão 
desde a poupança, excelen-

te alternativa para quem 
está criando o hábito de 
guardar recursos, por sua 
simplicidade e possibilida-
de de aportes de pequeno 
valor, até alternativas mais 
sofisticadas em fundos de 
investimentos, que possibi-
litam ampla diversificação 
para perfis de investidores 
mais arrojados. 

Além de beneficiar os 
próprios investidores e 
contar com uma carteira 
que já supera os R$ 13 bi-
lhões, com crescimento 
acumulado até setembro 
de 2018 superior a 35%, a 
poupança do Sicredi tam-
bém é responsável pelo 
estímulo ao crédito rural. 
A cada novo depósito feito 
em poupança em uma co-
operativa do Sicredi, 80% 
deste valor é priorizado 
para o crédito rural dos 
associados da própria coo-
perativa em que ocorreu o 
depósito, estimulando des-
ta forma o crescimento da 
região e fomentando resul-
tados que posteriormente 
serão compartilhados por 
todos. 

O relacionamento pró-
ximo e o incentivo a educa-
ção financeira, característi-
cas marcantes do Sicredi, 
visam principalmente com-
partilhar hábitos financei-
ros saudáveis, que quanto 
mais cedo iniciarem - pre-
ferencialmente na infân-
cia - mais facilmente serão 
assimilados como estilo de 
vida. Que tal aproveitar o 
Dia Mundial da Poupança, 
celebrado em31 de outu-
bro, para repensar seus há-
bitos e ter uma vida finan-
ceira mais saudável?
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Geotecnologias a serviço 
do Engenheiro Florestal

Tales de Campos Piedade
Geógrafo, Mestre em Ciência do Solo, Professor na Fajar

Engenharia Florestal

O Engenheiro Florestal é um líder e um adminis-
trador por natureza, pois dentre as suas atribuições, 
está liderar equipes, e administrar empresas e ativos 
florestais, além de atuar em questões ambientais, so-
bretudo quando envolve a proteção das formações 
vegetais nos vários biomas existentes em nosso país. 
Nesse sentido, as Geotecnologias, impulsionadas 
pelo avanço tecnológico e científico a partir dos anos 
80, vieram para auxiliar o Engenheiro Florestal a to-
mar decisões.

As Geotecnologias agregam diversos campos da 
ciência, e que se dedicam a estudar a relação de um 
ponto ou região da superfície terrestre a um determi-
nado fenômeno físico, social, econômico e ambiental. 
Dentre esses campos científicos ligados ao escopo de 
trabalho do Engenheiro Florestal, destacam-se: Sen-
soriamento Remoto; Cartografia Digital; Sistemas de 
Posicionamento Global por Satélites; e os Sistemas 
de Informações Geográficas (SIG’s).

O Sensoriamento Remoto estuda imagens da su-
perfície terrestre obtidas por meio de sensores insta-
lados em aeronaves, satélites, e mais recentemente, 
em Veículos Aéreos não Tripulados (VANT’s). Com 
essas imagens, o engenheiro florestal consegue iden-
tificar e quantificar desmatamentos ilegais, avaliar a 
fitossanidade de reflorestamentos comerciais, moni-
torar áreas de preservação permanentes (APP´s), e 
áreas de reserva legal.

A Cartografia Digital permite ao Engenheiro Flo-
restal mapear plantios florestais, planejar a abertura 
de estradas para colheita e um completo mapeamen-
to de uso e cobertura do solo, voltado para o planeja-
mento territorial rural, inclusive o cadastro ambien-
tal rural (CAR).

Os Sistemas de Posicionamento Global por Saté-
lites, por meio das constelações de satélites de siste-
mas como o GPS, GALILEO, GLONASS e COMPASS, 
fornecem a precisão necessária para localizar os pro-
blemas que envolvem o manejo florestal. Com isso, 
permitem direcionar a solução de modo mais rápido, 
diminuindo custos e auxiliando na mobilização de 
equipes.

Os Sistemas de Informações Geográficas propi-
ciam, via computador, ao engenheiro florestal, a in-
terface gráfica que permite o gerenciamento de toda 
a atividade florestal. Os SIG’s são a plataforma onde 
todas as outras Geotecnologias se fundem. É onde os 
dados geográficos são processados e se transformam 
em informações, e que são fundamentais para norte-
ar a tomada de decisão do Engenheiro Florestal.

Contudo, o mais importante para o Engenhei-
ro Florestal, e para quem escolhe essa profissão, é 
que as Geotecnologias ampliam o leque de trabalho, 
criando oportunidades em empresas privadas e esta-
tais, assim como em órgãos governamentais.

Na tarde de segunda-
-feira, 29, durante sessão 
extraordinária da Câmara 
Municipal, Silvio Lopes do 
Partido Progressista (PP) foi 
empossado como vereador. 
Ele assumiu a vaga deixada 
pelo ex-vereador Giovanni 
Carneiro, também do PP, que 
teve o mandato cassado em 
votação realizada na própria 
Câmara na última quinta-fei-
ra, 25.

Silvio era o 1º suplente da 
coligação e conquistou 336 
votos nas eleições munici-
pais de 2016. “Assumo com 
o compromisso de dar o me-
lhor de mim pelo Município 
de Arapoti e representar bem 
o povo. Vamos trabalhar para 
uma harmonia entre o Poder 

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR), por meio da 
Promotoria de Justiça da co-
marca, propôs duas denún-
cias criminais contra nove 
pessoas por envolvimento 
em desvio de parte da pro-
dução do Colégio Agrícola 
do município. As ações são 
resultado da Operação Usur-
pador, deflagrada em abril 
deste ano pelo MPPR. O ex-
-diretor-geral da instituição 
na gestão 2015-2018 está en-
tre os requeridos.

Conforme apurado pelo 
MPPR, valendo-se do cargo, 
no período em que esteve na 

Levantamento do Depar-
tamento de Economia Ru-
ral (Deral), da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, estima uma 
produção total de grãos em 
23,3 milhões de toneladas, 
índice 4% maior do que na 
safra 2017/18, que chegou a 
22,5 milhões de toneladas. As 
chuvas ocorridas nas últimas 
semanas foram o principal fa-
tor de influência na safra pa-
ranaense neste mês. Mesmo 
com o excesso de umidade 
para a época, as lavouras de 
soja mantêm um bom desen-
volvimento.

Até o momento, cerca 
de dois terços da soja já está 
plantada, com estimativa de 
produção 3% maior do que 

na safra anterior. O plantio 
do milho também está na 
reta final, podendo chegar à 
produção de 3,2 milhões de 
toneladas.

A colheita do trigo da sa-
fra 2017/18 evoluiu para 77% 
da área, beneficiada pelo rea-
parecimento do sol no último 
fim de semana. Porém, as 
chuvas do último mês preju-
dicaram o andamento da co-
lheita, ainda que os números 
sigam praticamente dentro da 
normalidade.

A estimativa de produção 
segue em 2,9 milhões de to-
neladas neste mês, no entanto 
abaixo da expectativa inicial 
devido ao período seco do pri-

meiro semestre.
Os preços recuaram nos 

últimos dois meses, e estão 
cotados atualmente em torno 
de R$ 42,00 a saca de 60kg, 
valor 30% superior ao do ano 
passado. Apesar disso, a al-
teração na qualidade do pro-
duto deve gerar descontos, 
prejudicando a rentabilidade 
do produtor, de acordo com o 
engenheiro agrônomo do De-
ral, Carlos Hugo Godinho.

Mesmo com um leve atra-
so no plantio devido ao ex-
cesso de chuvas, as lavouras 
de soja se mantêm em boas 
condições nesta safra. Até o 
momento, cerca de 60% da 
área já foi semeada, valor pró-

ximo da média das últimas 
safras, que é de 64%. O fenô-
meno El Niño, previsto para 
2018, contribui para uma boa 
expectativa de produção. “As 
quebras de safra são mais co-
muns nos períodos de seca”, 
disse o chefe do Deral, Marce-
lo Garrido.

A área da soja na safra 
2018/19 está estimada em 
5,45 milhões de hectares, sem 
grandes variações com rela-
ção ao ano passado. A estima-
tiva de produção é de 19,6 mi-
lhões de toneladas, 3% maior 
do que na safra anterior, o que 
representa uma recuperação 
na produtividade. A saca de 
60 kg está sendo comerciali-
zada a R$ 77,00, preço 28% 
maior do que o registrado em 

Silvio Lopes assumiu 
como vereador em Arapoti

MP denuncia nove pessoas que participavam 
de desvios de safras do Colégio Agrícola

Paraná confirma produção de 23 milhões de toneladas de grãos

Política

Operação Usurpador

Agronegócios

ARAPOTI

ARAPOTI

Legislativo e Executivo” disse 
Silvio.

A Câmara Municipal vo-

tou a favor da cassação do 
mandato do vereador Gio-
vanni Aparecido Carneiro 
(PP), na quinta-feira (25), 
em Sessão de julgamento que 

chefia da instituição de en-
sino, o servidor coordenou 
esquema voltado a repassar 
parte da safra produzida no 
colégio em benefício de pa-

rentes – que também estão 
entre os requeridos –, além 
de outros servidores e em-
presários da região. Foi cons-
tatada pela Promotoria de 

durou mais de cinco horas. 
O parecer que recomendou a 
perda do mandato, de autoria 
do vereador e relator do Con-
selho de ética e Decoro Par-
lamentar Ricardo Rodrigues 
Pedroso (PPS), foi aprovado 
por oito votos a zero. 

A denúncia que deu ori-
gem ao processo de perda 
de mandato por quebra de 
decoro parlamentar, basea-
da em uma ação do Ministé-
rio Público, foi representada 
pela cidadã Mayara Crystia-
ne da Silva, a qual investiga 
o vereador Giovanni por es-
telionato qualificado, onde 
supostamente teria recebido 
a quantia de R$ 4,8 mil em 
troca da promessa de au-
mentar em 25% o valor da 
aposentadoria de uma idosa, 
pago pelo INSS.

Justiça o desvio de lavouras 
de soja, milho e toras de eu-
calipto, bem como ilegalida-
des em licitações para a com-
pra de insumos agrícolas.

Conforme a ação penal, 
os denunciados incorreram 
em crimes diversos, como 
organização criminosa, pe-
culato e fraude em licitação. 
Estima-se que foram des-
viados quase R$ 195 mil da 
instituição de ensino, que é 
mantida com recursos pú-
blicos. Além da condenação 
dos requeridos pelos crimes 
indicados, o MPPR busca da 
Justiça a imposição de repa-
ração dos danos financeiros 
causados.

Silvio assumiu após a cassação do mandato de 
Giovanni Carneiro. Foto: Divulgação

A Operação Usurpador foi deflagrada pelo MP em abril deste ano

2/3 da safra de soja já foi plantada no estado do Paraná. Foto: AEN/PR

Cassação

Trigo

Soja Safra 2018/2019

outubro de 2017.

95% da área estimada 
para a safra 2018/19 já está 
plantada. Ocorreu um cres-
cimento de 8% na área - pas-
sando de 142 mil hectares, 
na safra anterior, para 154 
mil hectares em 2018/19. “O 

plantio está dentro do pre-
visto e as lavouras mantêm 
bom desenvolvimento”, diz o 
economista do Deral, Metho-
dio Groxko. De acordo com a 
estimativa do Deral, a produ-
ção de mandioca vai passar de 
3,4 milhões para 3,8 milhões 
de toneladas, um aumento de 
11%.



a hora local para o horário 
de Brasília, já adaptado ao 
horário de verão. Fique 
atento aos horários.

O documento informa 
número de inscrição, local 
de prova (com endereço e 
número da sala), datas e 
horários do exame e op-
ção de língua estrangeira 
escolhida, além de aten-
dimentos específicos ou 
especializados e recursos 
de acessibilidade, caso 
tenham sido solicitados e 
aprovados. É preciso in-
formar o CPF e a senha 
cadastrada na inscrição. 
Quem esqueceu a senha 
pode recuperá-la na pági-
na do Enem, por meio de 
um passo a passo elabora-
do pelo Inep.

Nesta edição do Enem, 
vários documentos po-
dem ser utilizados para 
identificação, mas só va-
lem os originais, oficiais 
e com foto, como carteira 
de identidade, carteira 
de trabalho e previdência 
social, certificado de dis-
pensa de incorporação, 
certificado de reservista, 
passaporte, carteira na-
cional de habilitação e 
identidade funcional. Não 
será aceito qualquer docu-
mento em formato eletrô-
nico.

Fique atento aos itens 
obrigatórios e proibidos 
no dia das provas. Todos 
os alunos devem levar, 
além do documento de 
identificação, uma cane-
ta esferográfica de tinta 
preta e fabricada em ma-
terial transparente. Como 
a leitura ótica do cartão 

de respostas só identifica 
a cor preta, está vetado 
o uso de canetas de tinta 
azul ou vermelha, lápis 
e lapiseira. O ideal é que 
o estudante leve mais de 
uma caneta. É aconse-
lhável também portar o 
cartão de confirmação de 
inscrição.

É proibido levar qual-
quer material impresso 
(livros, apostilas), borra-
cha, caneta de material 
não transparente, corre-
tivo, dispositivos eletrô-
nicos, fones de ouvido 
ou qualquer transmissor, 
gravador ou receptor de 
dados e imagens, vídeos e 
mensagens, óculos escu-
ros, relógio, chapéus, gor-
ros e bonés.

Antes de entrar na 
sala, guarde os objetos 
não permitidos no envelo-
pe porta-objetos, feche o 
lacre e deixe-o debaixo da 
sua cadeira. Não esqueça 
de conferir seus dados no 
cartão-resposta ou folha 
de redação e certifique-se 
de que não esteja faltan-
do nenhuma pergunta ou 
página em seu caderno de 
questões.

É possível se alimen-
tar e hidratar durante as 
provas, mas é importante 
o candidato saber que os 
produtos poderão ser ve-
rificados a qualquer mo-
mento. O Inep recomenda 
que, nesse caso, o estu-
dante leve alimentos de 
fácil manuseio e não exa-
gere no consumo.

A divulgação dos ga-
baritos se dará em 14 de 
novembro, sendo os resul-
tados publicados em 17 de 
janeiro de 2019.
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As provas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2018 serão 
realizadas nos próximos 
domingos, 4 e 11 de no-
vembro. Depois de muito 
tempo de preparação, é 
importante que os candi-
datos fiquem atentos para 
o que devem fazer antes e 
durante o exame, de forma 
que tudo ocorra sem con-
tratempos.

No primeiro dia, serão 
cinco horas e meia para 
o participante resolver 
questões de linguagens, 
códigos e suas tecnolo-
gias e ciências humanas e 
suas tecnologias, além da 
redação. Para ter um tex-
to nota mil é importante 
que o candidato saiba que 
qualquer explanação que 
desrespeite os direitos hu-
manos incorrerá na per-
da de 200 pontos. Vale a 
pena acessar a Cartilha da 
Redação do Enem, elabo-
rada pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep).

No segundo domingo 
serão cinco horas para o 
estudante desenvolver as 
questões propostas de ci-
ências da natureza e suas 
tecnologias e de matemá-
tica e suas tecnologias. A 
seguir, confira algumas 
dicas valiosas:

Os candidatos devem 
procurar com antecedên-
cia saber o local de prova. 
Todas as informações ne-
cessárias estão disponíveis 
no cartão de confirmação, 
que pode ser acessado na 
página do participante 
e no aplicativo do Enem 
2018. É interessante fa-
zer o trajeto antes do dia 
do exame, para verificar a 
distância, o tempo gasto e 
a melhor forma de chegar 
ao local de prova, evitando 
atrasos no dia da aplica-
ção.

Os portões abrem às 
12h e fecham às 13h, pelo 
horário de Brasília. A pro-
va começa às 13h30. Como 
o horário de referência é o 
de Brasília, e domingo, 4, 
será o primeiro dia do ho-
rário de verão, o Inep aler-
ta que os participantes se 
preparem para a mudan-
ça. Todos, onde quer que 
estejam, devem converter 

Horário

Com mais de 4.500 associados, agência 
do Sicredi Arapoti se consolida como a 

cooperativa de crédito do município
MEC apresenta recomendações 

para provas do ENEM que 
iniciam neste domingo

Educação

Com 630m² agência de Arapoti oferece conforto e 
praticidade aos seus associados

A Sede Regional fica em Arapoti, com 975m² a nova estrutura conta com 
quase 60 colaboradores que dão suporte as 10 agências da cooperativa.

Milhões de alunos em todo o país participam do 1º dia de provas 
neste domingo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Solidez e segurança é 
tudo que queremos de uma 
instituição financeira, in-
clusive quando se é dono 
do negócio, e sãoexatamen-
te esses dois adjetivos que 
consolida a Cooperativa 
Sicredi em Arapoti.Insti-
tuída em 2005, suas raízes 
se firmaram no município, 
conquistando a credibilida-
de junto de seus associados.

Hoje, são mais de 4.500 
associados, sendo que qua-
se 600 são empresas. Seu 
atendimento é referência, 
19 colaboradores, todos es-
pecializados em áreas seg-
mentadas atendem as car-
teiras de Pessoas Físicas, 
Jurídicas e Agronegócio. 
No Sicredi os associados 
encontram tudo o que um 
banco convencional ofe-
rece, como:conta-corren-
te, aplicações financeiras, 
cartão de crédito, emprés-
timos, financiamentos e 
seguros. Para o público do 

O relacionamento com a comunidade e a inclusão social também é destaque: 
O Programa A União Faz a vida formou 87 professores da rede municipal de 

ensino e mais de 40 projetos estão sendo trabalhados pelos alunos.

Local de prova

Documentação

Durante a prova

Resultado

Cartão de confirmação

O que levar

agronegócio, tem linhas 
como PRONAF, PRO-
NAMP eDemais produto-
res sempre com as melho-
res opções.Seu patrimônio 
líquido, chega a quase 25 
milhões de reais, os recur-
sos administrados passam 
de 200 milhões e no total 
de crédito concedido aos 
seus associados o montan-

te é de 80 milhões de reais.
Os valores apresentados 
são exclusivos da agência 
de Arapoti. 

Não bastasse tantas ci-
fras que atestam a solidez, 
a cooperativa também mar-
ca presença em  açõescom a 
comunidade, como: O pro-
grama de educação coope-
rativa “A União Faz a Vida” 
realizado em parceria com 
a rede municipal de Edu-
cação, onde 87 professores 
foram habilitados  no início 
do ano, e hoje mais de 40 
projetos são executados por 
alunos de 1º ao 5º ano em 
Arapoti. Outras iniciativas 
como, Educação Financei-
ra eDia C, sem contar que 
a cooperativa está sempre 
representada por seus co-
laboradores nos principais 
conselhos e entidades filan-
trópicas de Arapoti.

Os alunos do Projeto Jo-
vem Aprendiz, do Departa-
mento de Ensino Profissiona-
lizante, estão desenvolvendo 
um projeto de coleta do óleo 
usado de cozinha para recicla-
gem. O recebimento dos óle-
os, que seriam descartados na 
natureza, agora são feitos no 
prédio do departamento.

Para o sucesso do proje-
to, os alunos e responsáveis 
esperam contar com o envol-
vimento da população. Para 
participar, basta somente de-
positar o óleo de cozinha usa-
do em garrafas pet e entregar 
no Departamento de Ensino 

Jaguariaíva ganha projeto de 
descarte ecológico de óleo de cozinha

Sustentabilidade

Projeto quer evitar o descarte incorreto que prejudica 
o meio ambiente. Foto: Divulgação

JAGUARIAÍVA

Profissionalizante, no centro 
da cidade.

O óleo coletado é armaze-
nado em um galão apropriado 
e depois recolhido pela em-
presa GRT de Ponta Grossa, 
que é parceira no projeto. Nos 

dias 8 e 9 de novembro, no 
evento Mundo Senai, os jo-
vens aprendizes jaguariaiven-
ses farão a exposição e divul-
gação do projeto ao público 
interessado.
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Com o encerramento 
das apurações, o candida-
to Jair Bolsonaro (PSL) foi 
eleito o 38º oitavo presiden-

te da república. Com 100% 
das urnas apuradas em todo 
o país, ele obteve 57.797.847 
votos, o que representou 

55,1% dos votos válidos. Seu 
adversário, Fernando Ha-
ddad (PT), alcançou o voto 
de 47.040.906 de eleitores, 

Presidente eleito, Jair Bolsonaro teve 
74% dos votos em Arapoti e Jaguariaíva

Adilson Gordo é eleito presidente 
da Câmara de Jaguariaíva

Bolsonaro já confirmou o 
nome de quatro ministros

Eleições

Legislativo

Arapoti (votos válidos)
Jair Bolsonaro (PSL) – 74,2% - 10.621 votos

Fernando Haddad (PT) – 25,8% - 3.693 votos

Jaguariaíva (votos válidos)
Jair Bolsonaro (PSL) – 74,1% - 14.567 votos

Fernando Haddad (PT) – 25,9% - 5.092 votos

Brasil (votos válidos)
Jair Bolsonaro (PSL) – 55,13% - 57.797.847 votos

Fernando Haddad (PT) – 44,87% - 47.040.906 votos

Votação por regiões
Norte – Bolsonaro 51,9% x 48,1% Haddad

Nordeste – Haddad 69,7% x 30,3% Bolsonaro
Centro-Oeste – Bolsonaro 66,5% x 33,5% Haddad

Sudeste – Bolsonaro 65,4% x 34,6% Haddad
Sul – Bolsonaro 68,3% x 31,7% Haddad

 Bolsonaro teve massiva votação dos eleitores arapotienses e jaguariaivenses. 
Foto:Tânia Regô/Agência Brasil

Gordo comanda o 
legislativo até dezembro. 

Foto: Arquivo pessoal

General reformado Augusto Heleno será o Ministro da Defesa. 
Foto: Agência Brasil

o que representou 44,9% 
dos votos válidos.  

Em Arapoti e Jaguaria-
íva, Bolsonaro teve massiva 
votação. Os arapotienses 
garantiram 10.621 votos 
ao presidente eleito, o que 
representou 74,2% dos vo-
tos válidos. Haddad teve 
25,8% (3.693 votos). Já em 

Jaguariaíva, o deputado 
conquistou 14.567 eleitores, 
atingindo 74,1% dos votos 
válidos. Haddad teve 5.092 
votos (25,9%).

Em todo o estado do Pa-
raná, Bolsonaro teve 68,4% 
dos votos válidos contra 
31,6% de seu adversário, 
configurando um amplo do-

mínio. O presidente eleito 
venceu em quase todas as 
regiões do país, perdendo 
somente no nordeste, am-
plamente dominado pelo 
candidato petista. Bolsona-
ro venceu em 16 estados, 
enquanto Haddad levou 11 
estados, sendo nove do nor-
deste.

Em sessão realizada na 
noite desta terça-feira, 30, a 
Câmara Municipal elegeu o 
seu novo presidente. Com a 
saída do ex-presidente José 
Marcos Pessa Filho (Marqui-
to), que teve a candidatura 
definitivamente barrada pelo 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) neste mês de setembro, 

fez se necessária a convocação 
de uma nova eleição.

Adilson “Gordo” dos Pas-
sos Félix foi eleito com 11 vo-
tos. Reginaldo Cordeiro da Sil-
va (Nenzo) teve 1 voto e Divael 
Melo também 1 voto. Gordo 
assume a presidência até o fim 
deste ano. Em janeiro deve ser 
realizada nova eleição para de-
finição da mesa diretora para 
o biênio 2019-2020.

A definição do minis-
tério do presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PSL) de-
verá se acelerar nos pró-
ximos dias, mas os pri-
meiros nomes já foram 
confirmado por ele. No 
poderoso ministério da 
Fazenda, que poderá ser 
renomeado para Econo-
mia, figura desde o início 
o economista Paulo Gue-
des. Para a estratégica 
Casa Civil, foi escolhido 
o deputado federal Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS). E 
para o Ministério da De-
fesa, a escolha recaiu so-
bre o general reformado 
Augusto Heleno.

Na pasta de Ciência e 
Tecnologia, o astronauta 
brasileiro Marcos Pon-
tes, que é tenente-coro-

1) Casa Civil - assumindo funções do Governo – Onyx Lorenzoni
2) Economia - fusão de Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Ex-
terior – Paulo Guedes
3) Defesa – General Augusto Heleno
4) Ciência e Tecnologia – Marcos Pontes
5) Saúde
6) Educação, Esportes e Cultura
7) Trabalho
8) Minas e Energia
9) Justiça e Segurança
10) Integração Nacional ( com Cidades e Turismo)
11) Infraestrutura, englobando Transportes
12) Gabinete de Segurança Institucional
13) Desenvolvimento Social (com Direitos Humanos)
14) Relações Exteriores
15) Agricultura e Meio Ambiente

JAGUARIAÍVA

Confira como devem ser os ministérios de  Bolsonaro:

nel da Aeronaútica, tam-
bém foi confirmado por 
Bolsonaro. Até agora, 
segundo interlocutores 
da equipe do presidente 
eleito, já estão definidas 
15 pastas, o que significa 

uma redução de quase 
50% das  atuais 29 pas-
tas do governo Michel 
Temer (MDB). Este nú-
mero, conforme infor-
mações de aliados, ainda 
pode chegar a até 17.
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RENA CHRISTIANETTI, CNPJ: 31.644.329/0001-19, torna público que  
irá requerer ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná), a Licença Prévia para 
Atividade de Indústria de beneficiamento de Madeira (Serraria) a ser im-
plantada a Rua Joao Czekalski, N 309, Distrito Industrial II, Ari Fanchin, 
Município de Jaguariaíva, Estado do Paraná.

 O GRUPO BO PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA 
vem a público informar que:

 PISA INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. (“PISA”) e BO PAPER 
BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. (“BO PAPER”) são sociedades 
pertencentes ao mesmo grupo econômico e, visando aproveitar siner-
gias, PISA e BO PAPER serão submetidas a um projeto de reestruturação 
societária, que uma vez concretizada, resultará em maior eficiência ope-
racional, administrativa e financeira de suas atividades.
 Nesse sentido, comunicamos oficialmente que na data de 1º 
de novembro de 2018, PISA será incorporada pela empresa BO PAPER, 
permanecendo a sede da PISA em normal funcionamento e desenvolvi-
mento de suas atividades, tornando-se filial da BO PAPER, com a qualifi-
cação abaixo:

 B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. (Filial)
 CNPJ: 07.632.665/0005-90
 Endereço: Rodovia PR 151 KM 207,05
 CEP: 84.200-000 - Jaguariaíva – Paraná

 Informamos que a unidade de Arapoti, Matriz do Grupo, não 
sofrerá alterações.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

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.

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

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.

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

UP ano 2015,  menos ar condi-
cionado, 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.

RECUPERAÇÃO DE RODAS em 
PONTA GROSSA - RODAS e 
PNEUS - alinhamento em 3D, 
suspensão, balanceamento, ca-
libragem. West Rodas. R Júlia 
Lopes, 49, Nova Rússia – Fone 
42 3222-1212.

Veículos

Diversos

Imóveis
Horário de verão começa 

neste fim de semana
Capal promoveu conscientização 

sobre câncer de mama 
na campanha Outubro Rosa

EnergiaSaúde

A 44ª edição do horário 
de verão brasileiro começa 
neste final de semana, dia 4 
novembro, quando os reló-
gios devem ser adiantados 
em uma hora na virada de 
sábado para domingo. A 
medida tem como objeti-
vo reduzir a demanda por 
energia no sistema elétrico 
durante horário de pico, 
entre 18h e 21h. A Copel 
estima conseguir alívio de 
carga de 4,5% no consumo 
simultâneo de energia nes-
se horário.

O horário de verão é 
adotado no Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul e no Distrito Federal. 
A mudança nesta edição 
acontece até 16 de fevereiro 
de 2019.

Com dias mais longos 
do verão, o horário adianta-

do faz com que a rotina da 
população e das empresas 
não coincida com o aciona-
mento da iluminação pú-
blica, aliviando a demanda 
por energia no fim da tarde, 
começo da noite.

A distribuição da de-
manda por energia no perí-
odo alivia o funcionamento 
de usinas geradoras, subes-
tações e linhas de trans-
missão. Com isso, embora 
aconteça uma diminuição 
do consumo de energia – 
em torno de 0,5%, equiva-
lente apenas à redução na 
utilização de lâmpadas no 
início da noite – o objetivo 
principal do horário de ve-
rão é proporcionar alívio de 
carga no sistema elétrico.

Ao prevenir sobrecar-
gas no sistema essa diluição 
do pico de consumo no fim 
da tarde também evita o 
acionamento de usinas tér-
micas, que são mais caras, 
além de mais poluentes.

Durante todo o mês de 
outubro, a Capal Cooperativa 
Agroindustrial promoveu en-
tre seus funcionários ações de 
conscientização sobre o cân-
cer de mama. Além da cam-
panha, divulgada por meio de 
seus canais internos de comu-
nicação, a Cooperativa levou 
para sua cidade-sede, Arapoti, 
palestras com especialistas. O 
movimento popular conhe-
cido como Outubro Rosa foi 
criado para promover a cons-
cientização sobre a prevenção 
e o diagnóstico precoce da 
doença.

No dia 18 de outubro, 63 
mulheres acompanharam as 
orientações da enfermeira 
Aline Esteves Turkiwcz e da 
nutricionista Marília Nejain. 
O público, composto não só 
por colaboradoras, mas tam-
bém por esposas, mães e fi-
lhas de funcionários da Capal, 
teve a oportunidade de co-
nhecer mais sobre prevenção, 
sintomas e fatores de risco do 
câncer de mama e de colo de 
útero. “A palestra trouxe uma 
série de informações novas, 
como a importância e influ-
ência da alimentação na luta 
contra o câncer. Também foi 
importante perceber a preo-
cupação da Capal com a nossa 

saúde, e também das nossas 
famílias”, salienta a colabora-
dora Jéssica Correa.

Buscando promover mais 
interação e participação dos 
colaboradores, o convite para 
a palestra foi feito de uma for-
ma diferente. Entre os dias 15 
e 16, integrantes da Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA) visitaram todos 
os setores operacionais e ad-
ministrativos da Cooperativa 
e propuseram uma atividade 
interativa e animada: com 
uma roleta similar àquelas 
utilizadas em programas de 
auditório, os colaboradores 
responderam questões sobre 
a saúde da mulher e rece-
beram brindes. “Contamos 
com a participação e o envol-
vimento de todos os setores, 
a proposta diferenciada foi 
muito bem recebida”, comen-
ta o presidente da CIPA, Ed-
son José Carvalho.

Durante as sextas-feiras 
de outubro os colaboradores 
são convidados a vestir a cor 
da campanha. “Entendemos 
a seriedade do assunto e nos 
movimentamos para levar 
informação aos nossos fun-
cionários”, afirma Carvalho. 
Agora a cooperativa se prepa-
ra para a campanha Novem-
bro Azul, com foco na saúde 
do homem.

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

ANUNCIE GRÁTIS NOS CLAS-
SIFICADOS do FOLHA PARA-
NAENSE, pelo fone 43 3535-
3142 ou envie seu anúncio pelo 
e-mail folha@folhapr.com.br

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

AULAS DE CANTO E VIOLÃO 
- Horários flexíveis e Preços 
acessíveis. EDER - Fone (43) 
99645-4660.

AUTOESCOLA - Carteira A, B, 
C ou D, Renovação da CNH, In-
clusão de categoria. Autoescola 
Ludwig: Jardim Matarazzo, Ja-
guariaíva, Rua João Tracz, 162. 
Fone 43 3535-1086.

ARAPOTI

Às sextas-feiras de outubro, os colaboradores da Capal 
vestiram a cor da campanha. Foto: Divulgação



08 FATIFAJAR FOLHA PARANAENSE 31 de outubro de 2018


