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No domingo, 25 de no-
vembro, acontece o vestibu-
lar das Faculdades Fati-Fa-
jar. Serão ofertadas vagas 
para sete cursos de gradu-
ação e um técnico, sendo 
Administração, Ciências 
Contábeis, Letras (Espa-
nhol) e Pedagogia e Técnico 
em Enfermagem no campus 
de Arapoti e Engenharia 
Civil, Engenharia Florestal 
e Direito no campus de Ja-
guariaíva. 

“É a oportunidade que 
o estudante tem de ter um 
ensino presencial com qua-
lidade, com cursos de gra-
duação bem conceituados 
pelo MEC e que garantem 
alto índice de empregabili-
dade” disse o diretor José 
Carlos de Carvalho. Como 
exemplo, ele destaca o ele-
vado índice de aprovação 
nos exames da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
alcançado pelos alunos do 

O jogo de ida das finais da 5ª Copa 
AMCG de futebol acontecerá neste 
domingo, 18 em Ortigueira. A equipe 
de Jaguariaíva, que busca o bicampe-
onato, decide em casa, no dia 25 de 
novembro. O time jaguariaivense con-
seguiu a classificação para a final, em 
partida disputada no Estádio Ramon 
Delgado Filho neste último domingo, 
11, quando venceu Carambeí pelo pla-
car de 4 a 0. 

A equipe comandada pelo técnico 
Paulo Bahia marcou o primeiro gol nos 
primeiros minutos de jogo. A conta-

gem foi aberta pelo atacante Manteiga 
e, ainda no primeiro tempo, o ponta 
Carneirinho aumentou o placar para o 
time da casa. Na sequência, o atacan-
te Sideney surpreendeu o goleiro Dim 
de Carambeí e faz o terceiro e fechou, 
logo depois, a conta com o quarto gol 
da partida.

Com quatro gols de vantagem, no 
segundo tempo Jaguariaíva manteve a 
mesma composição. Já o time de Ca-
rambeí colocou o jogador Paulinho no 
gol, momento em que ocorreram im-
portantes defesas para o time visitan-
te. O jogo terminou com Jaguariaíva 
invicto e classificado para as finais, que 

A Jumper Cursos de Jaguariaíva oferece cur-
sos profissionalizantes nas áreas de Saúde, Admi-
nistração, Informática, Inglês, Gestão de Empresas 
e outros. 

São dezenas de cursos para dar um salto na 
vida, no crescimento profissional, capacitação, de 
acordo com o perfil que as empresas necessitam.

A JUMPER Jaguariaíva está com lançamento 
dos cursos de Gestão de Empresas, Informática 
Inicial e Avançada, além dos fantásticos cursos de 
Eletricista e Técnicas de Vendas.

São todos cursos profissionalizantes, com certi-
ficação. 

Aproveite a BLACK FRIDAY! Descontos exclu-
sivos de lançamento. Além de descontos imperdí-
veis, você poderá ser sorteado e ganhar uma das 
100 bolsas de estudo.

Para inscrições compareça na Rua João Tracz 
162, Jardim Matarazzo, ao lado da Autoescola Lu-
dwig ou pelo WhatsApp  9 9908-8434.

JUMPER  Profissões e Idiomas.

Faculdades Fati-Fajar realizarão 
maior vestibular da região

Jaguariaíva decide final da Copa AMCG contra Ortigueira

Black Friday da JUMPER Profissões 
e Idiomas em Jaguariaíva

Educação

Esporte

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

Blitz para divulgação do vestibular ocorrida 
em Arapoti e Jaguariaíva

curso de Direito. “A Fati-
-Fajar oferece a melhor es-
trutura de ensino superior 
da região” complementou.

Para facilitar o aces-
so aos cursos, a oferta de 
bolsas e financiamentos 

foi ampliada. Além dos 
sistemas federais como 
PROUNI e FIES, a facul-
dade oferece seus próprios 
financiamentos com taxas 
compatíveis às disponibili-
zadas pelo Governo, além 

de uma bolsa parcial com 
o aluno pagando metade da 
mensalidade e financiando 
o restante. 

As provas acontecerão 
no domingo, 25 de novem-
bro, a partir das 10h nos 
campi de Arapoti e Jagua-
riaíva. Recomenda-se ao 
aluno chegar com 30 minu-
tos de antecedência. As pro-
vas também acontecerão 
em escolas de ensino médio 
da região. 

As inscrições podem ser 
feitas através do site www.
fatifajar.com.br. Maiores 
informações podem ser ob-
tidas pelos telefones (43) 
3557-2566 (FATI)  ou  (43) 
3557-2830 (FAJAR).

As Faculdades Fati-Fa-
jar também possuem o pro-
grama “Quem Indica Amigo 
É”. Quem já é aluno tem a 
possibilidade de conseguir 
até 30% de desconto nas 
mensalidades com indica-
ções de novos alunos, que 
resultem em matrícula.

serão contra Ortigueira. Os jogos de 
ida e volta serão nos próximos domin-
gos (18 e 25), primeiro em Ortigueira 
depois em Jaguariaíva.

Jaguariaíva goleou a equipe de 
Carambeí pelo placar de 4 a 0 

nas semifinais. Foto: Divulgação
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Uma das principais lu-
tas da Polícia Civil local 
definitivamente chegou 
ao fim na última semana 
com a assinatura da go-
vernadora Cida Borghetti 
homologando a transfe-
rência da administação 
da cadeia municipal para 
o Depen (Departamento 
Penitenciário do Estado 
do Paraná).

Até então, os policiais 
civis tinham que dividir o 
trabalho de investigação 
criminal com o cuidado 
dos presos da carceragem. 
A Cadeia Pública de Ara-
poti tem capacidade para 
abrigar até 24 detentos, 
mas hoje está superlotada 
com mais de 60 presos. 
No ano passado, uma re-
belião foi motivada por 
esta superlotação. 

Segundo o delegado 
Gumercindo Athayde, 
com o Depen assumindo 
a carceragem a Polícia Ci-
vil poderá agilizar proce-
dimentos de investigação 
e inquéritos. “Foi uma 
grande notícia. Há tem-
pos temos lutado por isso. 
Agora aguardamos uma 
liberação para alugarmos 
outro imóvel e fazermos 
a separação definitiva da 
cadeia com a delegacia 
da Polícia Civil” disse o 
delegado, que explicou 
que a mudança também 
permitirá uma ampliação 
no número de vagas da 
cadeia, diminuindo a su-
perlotação.

A governadora Cida 
Borghetti assinou na úl-
tima semana o decreto 
que transfere a gestão de 
37 carceragens, hoje ad-
ministradas pela Polícia 
Civil, ao Departamento 
Penitenciário do Estado 
do Paraná (Depen), co-
ordenado pela Secretaria 
Especial de Administra-
ção Penitenciária.

“Este é mais um avan-
ço rumo a melhoria e a 
humanização do sistema 

carcerário no Estado, uma 
medida que vai resultar 
também no melhor aten-
dimento da população 
com a liberação dos poli-
ciais”, afirmou a governa-
dora Cida Borghetti.

A medida permite ao 
Depen a gestão plena das 
unidades e a guarda de 
aproximadamente 6.100 
presos. Com isso, cerca de 
1.100 policiais civis serão 
liberados exclusivamente 
para o trabalho de inves-
tigação, formalização de 
flagrantes e demais ativi-
dades de prestação de ser-
viços à população.

O secretário especial 
da Administração Peni-
tenciária, coronel Elio 
Manoel de Oliveira, des-
tacou que o decreto per-
mite o início da transição 
das carceragens para ca-
deias públicas, conceito 
determinado pela Lei de 
Execução Penal. Haverá a 
separação física das celas 
e o espaço de delegacia.

Segundo Oliveira, 
cada unidade que será as-
sumida pelo Depen terá 
um agente penitenciário 
como chefe, um funcioná-
rio de carreira indicado, e 
agentes de cadeia, contra-
tados na modalidade de 
Processo Seletivo Simpli-
ficado (PSS), farão o tra-
balho de carcereiros.

“A guarda de presos 
provisórios em delega-
cias se arrasta há 40 anos. 
Com a medida, os presos 
terão melhores condições, 
já que as cadeias públicas 
seguirão a normatização 
da lei, incluindo os direi-
tos e regras estabeleci-
das”, afirmou o secretário.

Cerca de 1.156 agentes 
de cadeia pública foram 
contratados recentemen-
te por processo seletivo 
(PSS) e cerca de 70% dos 
efetivados serão emprega-
dos nessas unidades. Em 
relação a alimentação e 
outros gastos com os pre-
sos, o orçamento que era 
destinado para a Polícia 

Depen assumirá Cadeia Pública de Arapoti
Segurança

ARAPOTI

Delegacia da Polícia Civil de Arapoti deverá ser 
transferida para outro imóvel

Assinatura

Transição

Conquista Histórica

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

Direito Vivo

eSOCIAL +  INTELIGÊNCIA 
ARTIFICAL = A BACIA DAS ALMAS

O eSocial foi instituído pelo Decreto Federal nº 
8373/2014, sob a justificativa de “simplificar a prestação 
das informações referentes às obrigações fiscais, previ-
denciárias e trabalhistas, de forma a reduzir a burocracia 
para as empresas ... substituirá o preenchimento e a en-
trega de formulários e declarações separados a cada ente”. 

Por outro lado, relativo aos novos ônus que surgirão 
aos empregadores com o eSocial: “viabilizará garantia aos 
direitos previdenciários e trabalhistas”.

No que tange ao surgimento de fiscalizações de ordens 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias fundadas nas infor-
mações transmitidas com o eSocial, pode-se imaginar que 
estas fiscalizações sejam efetuadas com o uso de inteligên-
cia artificial, pois a mesma já está sendo empregada na ad-
ministração pública: 

“A Inteligência Artificial é a tecnologia mais impor-
tante neste processo de transformação digital que o Brasil 
vive. Aliada à criatividade humana, ela é capaz de resol-
ver problemas e oferecer alternativas para que pessoas, 
governos e empresas interajam de maneira mais eficaz, 
ampliando a competitividade de todos.” 

(http://estudio.folha.uol.com.br/microsoft/2018/06/
1973279-inovacoes-como-inteligencia-artificial-transfor-
mam-governos-no-brasil.shtml. Microsoft: conteúdo pa-
trocinado)

Quer dizer, o emprego da inteligência artificial basea-
da nas informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas 
alimentadas pelos Empregadores por meio do eSocial, se 
transformará na “bacia das almas das empresas”, subme-
tendo-as a Extrema Unção:

A expressão provém dos preparativos para o sacra-
mento da Extrema Unção, quando a bacia em que se co-
locavam os óleos, unguentos e paramentos do sacerdote 
ficavam ao lado do moribundo.   (https://www.diciona-
rioinformal.com.br/significado/na%20bacia%20das%20
almas/988/

No caso do eSocial e do uso da inteligência artificial 
para fiscalizar o cumprimento de obrigações fiscais, previ-
denciárias e trabalhistas, as empresas serão alvo de múl-
tiplos autos de infrações, todos baseados em presunções. 

Presunção de não recolhimento de impostos.
Presunção de não recolhimento de contribuições pre-

videnciárias.
Presunção de não cumprimento de obrigações traba-

lhistas.
Juntamente com as referidas presunções os emprega-

dores receberão polpudas multas.
Essas multas serão transformadas em Dívidas Ativas e 

Execuções Fiscais e inscrição no SERASA.
Em pouco tempo, o eSocial nascido para simplificar o 

preenchimento de informações, se transformará em ins-
trumento de perseguição em relação aqueles grupos de 
atividades econômicas que estejam em antagonismo com 
o interesse da administração pública. 

Tal como no caso da Greve de Camioneiros, hoje fisca-
lizados com base nas informações cadastradas pelo eSo-
cial.

Portanto, estamos avançando para uma nova era de 
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, consis-
tente no emprego de fiscalização promovida pelo uso de 
inteligência artificial e estabelecimento de presunções, 
transformando-se na bacia das almas dos empregadores.

O futuro será bastante promissor aos empreendedores.

Civil será transferido ago-
ra ao Depen.

O secretário de Segu-
rança Pública, Julio Reis, 
reforçou a importância 
desta transição e infor-
mou que em algumas ci-
dades a Polícia Civil deve 
alugar outro imóvel para 
instalar delegacias, dei-
xando o espaço antigo 
para a custódia. “É um pe-
ríodo de transição que se 
inicia, mas a custódia dos 
presos ficará exclusiva-
mente a cargo do Depen. 
Isso vai melhorar muito o 
trabalho da polícia”, dis-
se.

O presidente da Asso-
ciação dos Delegados de 
Polícia do Paraná (ADE-
POL), Daniel Prestes Fa-
gundes, fez questão de 
ressaltar a assinatura do 
decreto “é um dia históri-
co para o Paraná”. “Essa 
evolução é um passo mui-
to importante, porque o 
preso em delegacia de po-

lícia é uma marca muito 
negativa, que atrasa a boa 
prestação de serviço pú-
blico por parte da Polícia 
Civil”, disse.

Segundo ele, a deci-
são da governadora Cida 
Borghetti soluciona uma 
reivindicação antiga da 
categoria que surtirá efei-
to direto na população. 
“Nossa homenagem a go-
vernadora, que atendeu 
uma luta história da PC, 
e resolveu uma situação 
que se arrasta há anos. 
Em poucos meses foi fei-
to o que não se tinha feito 
em 10 anos”, disse o pre-
sidente.

“Esse é um passo im-
portante e necessário 
para superarmos essa 
dificuldade que marca a 
história do nosso Estado 
com presos provisórios 
em cadeia em delegacias”, 
destacou o supervisor de 
monitoramento e fiscali-
zação do sistema carcerá-
rio, desembargador Ruy 
Muggiati.
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Em dezembro, as chances de ganhar serão duplicadas, 
com 20 sorteios semanais de R$ 2 mil

Com mais de R$ 800 mil 
distribuídos em prêmios des-
de abril, a campanha de in-
centivo “Poupança Premiada 
- Eu Poupo Sim”, promovida 
pelo Sicredi nos estados do 
Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro, chega à reta final. 
Até o final do ano, serão dis-
tribuídos R$ 1,5 milhão em 
prêmios, distribuídos em 10 
sorteios semanais de R$ 2 
mil, um sorteio mensal no 
valor de R$ 50 mil e um sor-
teio final que premiará um 
associado Sicredi com meio 
milhão de reais. Em dezem-
bro, durante a reta final da 
campanha, as chances de ga-
nhar serão duplicadas, com 
20 sorteios semanais de R$ 2 

Iniciativa promoveu abertura de mais de 125 mil poupanças no Sicredi

Campanha “Eu Poupo Sim” chega na reta 
final com sorteio de meio milhão de reais

Poupança-premiada

Como participar

O Engenheiro Florestal 
e a Botânica

Helio Fernando de Oliveira Júnior
Biólogo – Mestre em Botânica.

Engenharia Florestal

A formação do Engenharia Florestal é eminente-
mente interdisciplinar. O Engenheiro Florestal em 
sua formação adquire conhecimentos de disciplinas 
das mais diversas áreas do conhecimento, como a 
Ecologia, Zoologia, Matemática, Solos, Física e entre 
tantas outras, a Botânica, que é minha área de atua-
ção.

Sendo a botânica uma ciência que estuda seres vi-
vos, e as florestas sendo formada essencialmente por 
esses seres, não podemos deixar de considerar que 
a engenharia florestal trabalha diretamente com a 
vida, ao precisar compreender todo ciclo de vida de 
uma floresta.

O Engenheiro Florestal precisa reconhecer a flo-
resta como parte de grandes ecossistemas naturais e/
ou artificiais. A imensa diversidade da vida nas flo-
restas faz com que seja uma atividade complexa, e 
as diversas áreas da botânica contribuem para essa 
compreensão.

Em conjunto com as diversas disciplinas específi-
cas do currículo do curso de Engenharia Florestal, a 
Anatomia Vegetal e da Madeira permitem, por exem-
plo, compreender a formação da madeira, analisar 
possíveis usos para uma espécie florestal, facilitar 
trabalhos na área de secagem e produção de papel; 
a Fisiologia Vegetal pode facilita a compreensão da 
dinâmica do crescimento, apresenta aspectos nu-
tricionais das árvores, permite decisões que podem 
levar a maior produtividade de uma área florestal; e 
a Taxonomia traz ao profissional a possibilidade de 
reconhecer as diversas espécies florestais, tanto nati-
vas quanto exóticas, e dessa forma poder estudar seu 
potencial na preservação da biodiversidade ou ainda 
para usos econômicos.

O engenheiro florestal compreende esse intrínse-
co ambiente das florestas e trabalha pela preservação 
ambiental, podendo assim, ser considerada uma pro-
fissão de relevância para o futuro de nosso planeta. 
Como botânico e atuando na docente na florestal a 
mais de uma década, me orgulho de participar da for-
mação desse profissional.

mil, além do grande prêmio.
Considerada o investi-

mento preferido dos brasi-
leiros, a poupança voltou a 
registrar resultados positivos 
em 2018, segundo dados do 
Banco Central. A aplicação 
teve o melhor desempenho 
registrado no período desde 
2013, com captação líquida 
de R$ 25,5 bilhões, de janei-
ro a setembro. Dentro desse 
cenário, as instituições fi-
nanceiras cooperativas têm 
se destacado por manter 
dados de crescimento acima 
da média de mercado nos úl-
timos anos.

No primeiro semestre 
de 2018, o Sicredi, primeira 
instituição financeira coope-
rativa do Brasil, obteve um 
crescimento de 49,9% na 
poupança, na comparação 
com o mesmo período do 
ano anterior - alcançando 
R$ 11,6 bilhões. Somente nos 
estados do Paraná, São Pau-
lo e Rio de Janeiro o total da 
carteira de poupança regis-
trou  R$ 3,8 bilhões (dados 
até outubro de 2018). Desse 
total, mais de R$ 807,5 mi-
lhões foram incrementados 
diretamente pela campanha 

Poupança Premiada - Eu 
Poupo Sim. Somente no pe-
ríodo entre abril e outubro 
de 2018 a ação encorajou a 
abertura de mais de 110 mil 
poupanças por associados 
residentes nos três estados 
de atuação da Central Sicredi 
PR/SP/RJ.

“A poupança é o inves-
timento mais tradicional do 
País, pois é vista como uma 
forma simples, prática e de 
baixo risco para aplicar re-
cursos, além de não ter ta-
xas e não incidir imposto de 
renda, nem IOF”, analisa a 
gerente de Desenvolvimen-
to de Negócios da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, Adriana 
Zandoná. Para ela, a campa-

nha é uma excelente forma 
de promover um aspecto que 
historicamente não faz parte 
do cotidiano do brasileiro: a 
consciência financeira.

A cada R$ 100,00 apli-
cados na poupança Sicredi, é 
gerado automaticamente um 
número da sorte para con-
correr aos sorteios que acon-
tecem pela Loteria Federal. 
Basta acessar o site: www.
sicredi.com.br/eupouposim 
e verificar os números. Ao 
fazer uma poupança progra-
mada, o poupador recebe 
números em dobro para par-
ticipar. Quanto mais deposi-
tar, mais chances de ganhar. 

Podem participar pessoas 
físicas e jurídicas nos estados 
do Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro, associados ou 
não. Os sorteios serão reali-
zados todas as segundas-fei-
ras (a partir de 15/04) e os 
ganhadores divulgados em 
até cinco dias úteis.

O interessante da ação é 
o diferencial cooperativo, já 
que o recurso da poupança 
Sicredi beneficia as regiões 
em que é captado, resultan-
do em mais desenvolvimento 
local por meio de concessão 

de crédito. Quanto mais as-
sociados poupam, mais as-
sociados podem ter acesso 
à linhas de crédito, gerando 
um ciclo virtuoso nas comu-
nidades onde o Sicredi está 
presente.

Para saber mais sobre o 
programa Poupança Premia-
da, datas de sorteios e vence-
dores, acesse: www.sicredi.
com.br/eupouposim ou pro-
cure uma das 547 agências 
do Sicredi nos estados do 
Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro.
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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.

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

CURSO DE ELETRICISTA - Pro-
fissionalizante, na JUMPER Cur-
sos em Jaguariaíva. Inscrições 
abertas. 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

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.

MOTO FALCON ano 2004, im-
pecável. R$ 12 mil. Fone (42) 
99972-0043 - Toninho

GOL ano 1999, mi 1.6. R$ 
11.000,00. Fone (42) 99972-
0043.

UNO WAY ano 2012, com-
pleto, ar, impecável. Valor R$ 
22.000,00.  Fone (42) 99972-
0043 - Toninho

CELTA ano 2007, vidros e tra-
vas elétricas, azul, impecável. 
Valor R$ 13.500,00. Fone (42) 
99972-0043

CLIO ano 2003. Expression, 1.0, 
completo, valor R$ 13.500,00. . 
Fone (42) 99972-0043

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 
telefones 43 3535-1218  e 43 
99984-2118.

07GERALFOLHA PARANAENSE15 de novembro de 2018

VeículosDiversos Imóveis
Perspectivas para o agronegócio 

brasileiro em 2019

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

O agronegócio brasileiro é um exemplo para o mundo 
e um setor que sempre nos enche de orgulho. O setor con-
tribui muito para a economia brasileira e ajuda a equi-
librar nossas inúmeras deficiências de produtividade, 
eficiência e gestão. Isso, claro, não é nenhuma novidade. 
Mesmo assim, a cada final de ano quando tento enxer-
gar o que esperar para o ano seguinte – mesmo que de 
maneira ainda pouco profunda e baseado somente em 
projeções e que os dados de 2018 ainda não estejam fe-
chados - e analiso alguns números do ano que finaliza, 
fico espantado com a capacidade que o agronegócio tem 
de se superar período a período.

O Brasil possui uma demanda interna alta para a 
maioria das culturas e dos vários tipos de carnes produ-
zidas aqui, no entanto, são nossos parceiros comerciais 
espalhados pelo mundo e que nos geram ainda mais es-
perança de possibilidade de crescimento e estimulam a 
busca continuada por aumento de produtividade. Temos 
parceiros importantes como a União Europeia, os países 
árabes, a Argentina, além dos principais, que são China 
e Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, 49% das ex-
portações brasileiras vão para os cinco maiores parceiros 
comerciais. O ano de 2017 registrou aumento de 23,2% 
nos embarques internacionais em relação ao ano ante-
rior. Quase 40% do frango produzido por aqui foi desti-
nado aos países árabes. Os Estados Unidos aumentaram 
em 16% as suas compras no ano passado somando qua-
se US$27 bilhões e a tendência de alta provavelmente se 
confirmará visto o crescimento esperado para a econo-
mia americana. O FMI – Fundo Monetário Internacional, 
projeta alta de 2,7% para o PIB dos Estados Unidos em 
2018. No caso da China a expectativa é ainda melhor. Em 
2017, houve alta de 35,1% somando US$47,5 bilhões. A 
perspectivas de crescimento para o PIB chinês é de 6,8%. 
Um dos principais produtos comprados do Brasil pela 
China é a soja. O Brasil já é o maior exportador de soja 
do mundo e o segundo maior produtor perdendo apenas 
para os Estados Unidos. Para a soja a perspectiva é ain-
da melhor por conta do conflito comercial entre EUA e 
China que já dura alguns meses e deve persistir por mais 
um tempo.

Por outro lado existem algumas preocupações, como 
no caso das exportações de carne suína para a Rússia e 
das sobretaxas impostas pela China para a carne de fran-
go brasileira. O plantel de animais será dado pela dinâmi-
ca do cenário internacional somada a demanda do setor 
interno.

Em relação a preços, a média se manteve acima do 
preço mínimo para a maioria das culturas muito devido 
ao clima e à greve dos caminhoneiros. Além desses fato-
res, houve também a incerteza política dos últimos meses 
o que gerou instabilidade nas expectativas.

Enfim, existem boas perspectivas para o agronegócio 
brasileiro em 2019 tanto no cenário internacional como 
no ambiente doméstico. O Brasil tem muito a se benefi-
ciar com a política comercial de Trump nos EUA, prin-
cipalmente, em relação à China e também ao México e 
outras áreas como a União Europeia. 

E fica também a torcida para que o novo presidente 
eleito tenha a leitura correta sobre esse setor e que a nos-
sa política comercial nos possibilite novos parceiros e o 
aumento de nossas exportações e da nossa produtividade.

UNO Economy, 1.0, impecá-
vel, R$ 13.500,00.  Fone (42) 
99972-0043

SANDERO 2009, lindo, R$ 
17.500,00. Fone (42) 99972-
0043 - Toninho

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

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

Contribuintes concorrerão 
ao sorteio de moto, carros e 
televisores em Jaguariaíva

Nota fiscal

Com o objetivo de esti-
mular os cidadãos a solici-
tarem a Nota Fiscal de Ser-
viços Eletrônica (NFS-e), a 
Prefeitura de Jaguariaíva 
está desenvolvendo o Pro-
grama Nota Fiscal Jaguaria-
íva. Junto com a Campanha 
Jaguariaíva em Recupera-
ção Fiscal, o programa dá 
direito a cupons para con-
correr a prêmios no final do 
ano.

A NFS-e é emitida pelos 
prestadores de serviços, tais 
como academias, cursos de 
idioma, escolas, médicos, 
faculdades, oficinas, entre 
outros. É diferente da Nota 
Fiscal Paraná, que deve ser 

JAGUARIAÍVA

A Prefeitura está desenvolvendo o Programa Nota 
Fiscal Jaguariaíva. Foto: Divulgação

fornecida por estabeleci-
mentos comerciais, em ope-
rações que incidem ICMS 
(imposto sobre circulação 
de mercadorias e serviços).

Podem participar da 
campanha todos os con-
tribuintes identificados no 
cadastro do IPTU local e 
nas NFS-e.  Ao pagar pelo 
serviço e solicitar a nota, o 
contribuinte deve também 
informar seu CPF. 

Toda a nota válida, emi-
tida a partir de 1º de janei-
ro de 2018, e pagamento 
regular do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no), dão direito de retirar 
cupons no Departamento de 
Tributos da prefeitura e par-
ticipar do sorteio, que será 
feito no dia 21 de dezembro, 
junto às festividades do Na-
tal para Todos. Os prêmios 
serão uma moto, carro zero 
quilômetro e cinco televiso-
res.

As inscrições do teste se-
letivo para os cursos técnicos 
do polo do Instituto Federal 
do Paraná (IFPR) de Arapo-
ti foram prorrogadas até 30 
de novembro. São 180 vagas 
divididas entre Técnico Sub-
sequente em Administração, 
Técnico Subsequente em 
Agente Comunitário de Saúde, 
Técnico Subsequente em Lo-
gística, Técnico Subsequente 
em Meio Ambiente, Técnico 
Subsequente em Serviços Pú-
blicos e Técnico Subsequente 
em Vendas. Para fazer a inscri-
ção basta acessar o site www.
ead.ifpr.edu.br ou se dirigir 
até a Biblioteca Pública Muni-
cipal, onde haverá o apoio de 
servidores para a realização do 
processo.

No ato da inscrição os 
interessados deverão ter em 
mãos o CPF, RG, comprovante 
de residência e de votação na 
última eleição, certidão de ca-
samento ou nascimento, his-
tórico escolar comprovando 
a conclusão do ensino médio, 
carteira de reservista para os 
homens e foto 3x4. Os docu-

mentos deverão ser anexados 
em formato pdf na inscrição. 
Caso o aluno ainda esteja cur-
sando o último ano do ensino 
médio, será permitido anexar 
uma declaração de matrícula e 
depois apresentar o histórico.

Os cursos técnicos EaD 
IFPR são inteiramente gra-
tuitos e utilizam, como uma 
de suas ferramentas, um Am-
biente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA) e contam com os 
Núcleos de Tecnologia e Edu-
cação a Distância – Nutead e 
com as prefeituras parceiras 
para o desenvolvimento das 
atividades presenciais. Em 
Arapoti, as aulas acontecerão 
na Escola Municipal Clotário 
Portugal, no Jardim Aratinga, 
sede do polo do IFPR.

O candidato deve ter dis-
ponibilidade para participar 
dos encontros presenciais 
obrigatórios e para o acompa-
nhamento e realização de ati-
vidades no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem. Os encon-
tros presenciais ocorrem uma 
vez por semana, de acordo 
com o calendário acadêmico 
ou planejamento dos coorde-
nadores de cursos.

Prorrogadas inscrições 
para teste seletivo dos 
cursos técnicos do polo 

do IFPR de Arapoti

Ensino a distância

ARAPOTI
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Iniciada no último dia 
02 de novembro, a revita-
lização da Rua Telêmaco 
Carneiro, principal via 
do comércio local, tem 
gerado fortes discussões, 
principalmente nas redes 
sociais. As opiniões se di-
videm entre quem apoiou 
a ação e quem foi contra 
ao método utilizado pela 
Prefeitura, principalmen-
te na derrubada drástica 
de árvores. 

Na visão de muitos, 
a situação foi exagerada 
com o corte geral de árvo-
res, independente da situ-
ação da mesma. Em uma 
das postagens que gerou 
mais debate nas redes so-
ciais, o internauta Eliton 
Barros questionou a ação 
tomada pela administra-
ção. “Saí ontem para ir 
ao banco e praticamente 
derreti na rua com aque-
le sol ardente e nenhuma 
sombra para amenizar o 
calor. Será que foi feito 

algum estudo aprofunda-
do sobre o assunto ou isso 
é apenas mais uma deci-
são ditatorial de nossa 
administração? Não se-
ria possível fazer a troca 
gradativa das árvores?” 
escreveu.

Vários internautas 
entraram na discussão, 
entre eles, o ambientalis-
ta Alexandre Zeque dos 
Santos e o vereador Jean 
Carlos Klichowski. “A Lei 
n.º 9.605 de 12 de feverei-
ro de 1998 (Lei de Crimes 
Ambientais) no artigo 49 
(diz) maltratar, lesar, cor-
tar qualquer árvores em 
logradouros é crime am-
bientais. Na lei de arbo-
rização urbana municipal 
não fazer poda de galho 
que supere 30% do volu-
me da copa, isto (é) poda 
drástica. Corte raso sem 
estudo prévio constatan-
do perigo a segurança e 
bem estar do munícipe, 
tudo isto está ilegal” disse 
o ambientalista.

Em resposta à pos-

tagem, o vereador Jean 
disse que todos os custos 
ficarão disponíveis no 
Portal da Transparência. 
“Mas posso solicitar pela 
Câmara através de reque-
rimento na próxima ses-
são e disponibilizo para 
conhecimento. Quanto a 
revitalização é uma ini-
ciativa própria do Execu-
tivo, a qual aguardaremos 
a conclusão esperando 
que o resultado final seja 
satisfatório para o bem da 
nossa cidade” afirmou.

Além do corte de árvo-
res a Prefeitura tem feito 
a limpeza de canteiros, 
o plantio de novas árvo-
res e a retirada de lixo. 
Também estão sendo 
construídas novas vagas 
de estacionamento em 
locais antes ocupados por 
“calçadões”. “Essa ação 
tem o objetivo melhorar 
o aspecto estético e paisa-
gístico da via que é o cen-
tro comercial de Arapoti, 
portanto um de nossos 
cartões de visita, tornan-

Foram liberados nes-
ta quarta-feira, 14, os ga-
baritos oficiais do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). O Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) divulgou os gaba-
ritos de cada uma das pro-
vas aplicadas e os cadernos 
de questões na íntegra. O 
material está disponível na 
página do Enem. Os resul-
tados individuais do Enem 
serão divulgados no dia 18 
de janeiro.

O Inep disponibilizou 
também todos os vídeos da 
videoprova em Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) no 
Canal no Youtube. Segundo 
a autarquia, Isso permiti-
rá que os surdos e os defi-
cientes auditivos tenham 
como estudar para futuras 
edições do Enem em sua 
primeira língua. As respos-
tas das questões estão no 
gabarito do caderno verde.  
Além disso, estão dispo-
níveis as provas ampliada 
e superampliada, que são 
azuis para o primeiro do-
mingo e amarelo para o se-
gundo; e as provas ledor, de 
cor laranja.

Mesmo com o gabari-
to, os candidatos não con-
seguirão saber a nota que 
tiraram, porque o sistema 
de correção do Enem usa 
a metodologia da teoria de 
resposta ao item (TRI), que 
não estabelece previamen-
te um valor fixo para cada 
questão. O valor varia con-
forme o percentual de acer-
tos e erros dos estudantes 

naquele item.
Assim, se a questão 

tiver grande número de 
acertos será considerada 
fácil e, por essa razão, va-
lerá menos pontos. O estu-
dante que acertar um item 
com alto índice de erros, 
por exemplo, ganhará mais 
pontos por ele. Dessa for-
ma, o candidato só saberá 
a sua nota nas provas obje-
tivas após a divulgação do 
resultado final, em janeiro.

Na última segunda-fei-
ra (12), o Inep anulou uma 
das questões da prova de 
matemática por já ter sido 
usada em um vestibular da 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), em 2013, 
descumprindo os requisi-
tos de ineditismo e sigilo do 
exame. A autarquia instau-
rou sindicância para apurar 
responsabilidades.

O Enem foi aplicado 
nos dias 4 e 11 de novembro 
a mais de 4 milhões de es-
tudantes em todo o país. No 
primeiro domingo, os estu-
dantes fizeram provas de 
linguagem, ciências huma-
nas e redação. No segundo 
domingo, fizeram provas de 
ciências da natureza e ma-
temática.

A nota do exame pode-
rá ser usada para concorrer 
a vagas no ensino superior 
público pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
a bolsas em instituições 
privadas, pelo Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni), e para participar 
do Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies).

Revitalização da Telêmaco 
Carneiro gera polêmicas

Obras

ARAPOTI

Revitalização deve durar entre os meses de novembro e dezembro. Foto: Divulgação

Maria Inês Fini, presidente do Inep, 
responsável pelo Enem. Foto: Agência Brasil

O Projeto

do-a mais limpa e agra-
dável”, explica o chefe de 
gabinete Jeovane Varela.

“Com essa revitali-
zação ainda buscamos 
atrair a contribuição dos 
comerciantes e mora-
dores no cuidado com o 
município, pois acredita-
mos que com a união dos 
esforços do poder público 
e sociedade civil ficamos 
mais perto de construir 
uma cidade melhor para 
todos vivermos”, acres-
centou a Prefeita Nerilda 
Penna, que pede a com-
preensão de todos com 
os possíveis transtornos 
causados durante o perí-
odo de realização da obra.

A ação coordenada 
pela Prefeitura foi de-
nominada de “Operação 
Natalina: Arapoti Cam-
pos Floridos”. A iniciativa 
pretende unir comuni-
dade e poder público em 
torno da melhora paisa-
gística da principal via da 
cidade, fazendo jus à ori-
gem de seu nome: Cam-
pos Floridos.

O projeto ocorrerá du-
rante os meses de novem-
bro e dezembro e consiste 
em quatro metas princi-
pais: limpeza da vegeta-
ção, corte dos arbustos e 
remoção, plantio e subs-
tituição de árvores; ma-
nutenção dos canteiros, 
pequenos reparos da dre-
nagem pluvial e calçadas; 
reconstituição de grama 
nos canteiros, flores ras-
teiras e folhagem; incen-
tivar a decoração natalina 
das fachadas comerciais.

Como explica a Pre-
feita Nerilda Penna, a 
ação tem como objetivo 
incentivar os cidadãos a 
participarem como agen-
tes efetivos da melhora do 
município. “A construção 
de um lugar bom para se 
viver não depende ape-
nas do trabalho do poder 
público. Quanto mais a 
sociedade se mobiliza e 
colabora com iniciativas 
como essa, mais próximos 
estamos de atingir nosso 
objetivo: a real melhoria 
da qualidade de vida em 
Arapoti”.

Para tal, os cidadãos 
podem contribuir com a 
aquisição de flores, gra-
ma e árvores; com muti-
rão para seu plantio e a 
adoção de canteiros por 
parte de comerciantes ou 
organizações, que nele 
poderão colocar placas 
publicitárias. Todas as 
outras ações necessárias, 
como equipamento para 
limpeza e remoção dos 
entulhos e mão de obra 
para reparos, ficarão à 
cargo da prefeitura.

Inep libera 
gabaritos; resultados 

saem em janeiro

Enem


