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Na última sexta-feira, 12, a 3° Regional 
de Saúde confirmou que o macaco 

encontrado morto na zona rural de 
Jaguariaíva foi vítima da Febre Amarela. 

População da região deve buscar as 
unidades de saúde para a vacinação, 

única forma de combate eficaz da doença.

 Promotoria firma TAC e 
servidores terão que 
devolver dinheiro público

Vacinação contra a gripe 
inicia em todo o Estado

Últimos dias para a inscrição 
no 6° Desafio de Rua Capal

 Fim de semana violento 
com 1 morto e 2 baleados

Contribuintes têm até junho 
para aderir ao programa
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O Ministério Público do 
Paraná, por meio da 1ª Pro-
motoria de Justiça de Ja-
guariaíva, firmou neste mês 
de abril dois termos de ajus-
tamento de conduta (TACs) 
que terão valores revertidos 
em benefício de entidades 
filantrópicas do município. 

As instituições beneficiadas 
são a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) e o Asilo Lar Bom 
Jesus.

Na quinta-feira, 11 de 
abril, foi assinado o TAC que 
prevê a devolução de horas-
-extras recebidas indevi-
damente por um servidor 
da prefeitura (que recebeu 

sem ter efetivamente feito o 
período extra), fato investi-
gado em inquérito civil ins-
taurado pelo MPPR. O valor 
– que soma quase R$ 52 
mil incluindo multa – será 
devolvido pelo servidor em 
100 parcelas de igual valor, 
que serão descontadas de 
seu salário e repassadas da 
prefeitura diretamente para 

a unidade local da Apae.
No dia 3 de abril, foi 

firmado o outro TAC, para 
que o erário seja ressarcido 
por uma compra feita sem 
licitação e que resultou no 
ajuizamento de ação civil 
pública por ato de impro-
bidade administrativa em 
que são requeridos o secre-
tário municipal de Indús-

tria, Comércio e Turismo, 
um ex-diretor de Compras 
e Licitações da prefeitura 
e a proprietária da empre-
sa contratada para prestar 
o serviço sem licitação. Os 
três deverão devolver o va-
lor gasto pelo município, 
com acréscimo de multa 
de 10% e montante total 
de aproximadamente R$ 8 

mil, pagos em três parcelas, 
que serão repassadas ao Lar 
Bom Jesus.

Com os acordos firma-
dos, o inquérito que apura-
va o recebimento indevido 
de horas-extras por servi-
dor público foi arquivado, 
e ação civil pública pela dis-
pensa irregular de licitação 
foi extinta.

Por iniciativa do Co-
ordenador do Curso, 
prof. Jeferson Massi-
nhan, aconteceu, no dia 
28.03.2019, a Aula Inau-
gural do Colegiado de En-
genharia Civil, da FAJAR, 
unidade das Faculdades 

FatiFajar, em Jaguariaí-
va.

Para o evento, foi con-
vidado para proferir pa-
lestra, o Engenheiro Ci-
vil Leonardo Gonçalves 
Júnior, representante da 
empresa Pizolato Cons-

Neste mês de abril, o co-
legiado de Engenharia Civil 
da FAJAR está realizando 
algumas importantes ações 

sociais, referentes ao pri-
meiro bimestre. 

Na terça-feira, dia 
09/04, os acadêmicos do 

Servidores devolverão dinheiro público e os valores 
serão revertidos à entidades

Aula inaugural 2019 - Engenharia Civil

Ações Sociais do Colegiado 
de Engenharia Civil

Promotoria de Justiça

JAGUARIAÍVA

Engenheiro Florestal: 
Mercado de trabalho assegurado

Profª Daniella Cristina Magossi
Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal FAJAR

Engenharia Florestal

O primeiro curso de engenharia florestal surgiu na 
Alemanha, por volta de 1785. Mais de 100 anos depois, 
em 1899 a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, 
passou a oferecer essa graduação. No Brasil, a silvicul-
tura fez parte do currículo dos cursos de agronomia 
desde o início do século 20, mas a primeira faculda-
de de engenharia florestal só apareceu em 1960 com a 
fundação da Escola Nacional de Florestas, no municí-
pio mineiro de Viçosa. Em 1963, essa escola foi trans-
ferida para a capital paranaense. A partir daí foram 
abertos cursos em vários estados do país.

Se a gente considerar o critério de área total de área 
de florestas, a campeã é a Rússia. A terra da vodka tem 
8,5 milhões de km2 de florestas, 22% da área verde de 
todo o mundo, o equivalente ao território do Brasil. As 
formações vegetais que predominam por lá são as flo-
restas boreais, típicas de clima temperado e formadas 
principalmente por árvores adaptadas ao frio, como os 
pinheiros. No ranking de florestas, nosso país fica em 
segundo lugar. 

Nenhum país do mundo possui um terreno tão fér-
til para a engenharia florestal quanto o Brasil. São 3,4 
milhões de km2  cobertos por florestas, uma área que 
supera seis vezes o território da França. Esse imenso 
patrimônio precisa ser protegido e ao mesmo tempo 
gerar riqueza.

Hoje, o engenheiro florestal tem mercado de traba-
lho assegurado tanto em empresas privadas como no 
setor público. Ele pode atuar em grandes empresas da 
área de produção de madeira e no seu beneficiamen-
to, em pesquisas florestais e industriais, no controle 
de qualidade de produtos como a celulose e o papel, 
assim como no aproveitamento dos recursos das flo-
restas pelas fábricas de móveis e de carvão vegetal.

Como todas as carreiras profissionais ligadas à pro-
teção do meio ambiente, a engenharia florestal vem 
conquistando espaços cada vez maiores nos últimos 
anos. Existe uma forte perspectiva de crescimento do 
mercado de trabalho principalmente para os profis-
sionais habilitados a cuidar da formação, manejo e 
exploração de florestas naturais ou implantadas, dos 
sistemas de proteção florestal contra incêndios, bem 
como do controle de pragas e doenças.

Há uma demanda muito importante por engenhei-
ros florestais nos órgãos de controle ambiental, na 
análise e fiscalização dos projetos florestais, na admi-
nistração de parques e reservas e em instituições cien-
tíficas e de pesquisas, ligadas ou não às universidades 
estaduais e federais. Há ainda uma nova perspectiva 
com os avanços na pesquisa genética observados prin-
cipalmente na última década.

trutuora e Incorporadora 
Ltda., que se encontra no 
município de Jaguariaíva, 
executando a construção 
de casas populares.

O palestrante discor-
reu sobre o tema 'Método 
Construtivo de Paredes 
de Concreto moldado "in 
loco" ', uma importante 
contribuição para os aca-

dêmicos e para a faculda-
de, especialmente para o 
curso de Engenharia Civil.

O coordenador Massi-
nhan ressaltou a impor-
tância de palestras como 
esta, pois "são contri-
buições especiais, com 
apresentação de projetos 
inovadores para nossos 
acadêmicos." - afirmou.

primeiro período estive-
ram na Casa Lar, para uma 
visita e levaram doações 
kits personalizados de ma-
teriais de higiene pessoal 
para cada criança, com-
postos por escova de den-
te, creme dental, shampoo, 
condicionador, sabonete, 

cotonetes, desodorantes, 
gel, etc...

Conforme informou o 
Coordenador do Curso, Je-
ferson Massinhan, outras 
ações sociais estão progra-
madas e serão ainda reali-
zadas pelos acadêmicos do 
terceiro e quarto períodos.
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Atenção

O laudo divulgado na úl-
tima sexta-feira, 12, pela 3ª 
Regional de Saúde de Pon-
ta Grossa, comprovou que 
a morte de um macaco na 
zona rural do município de 
Jaguariaíva foi causada por 
Febre Amarela. O fato con-
firma a circulação do vírus 
na região, ligando o sinal de 
alerta nos municípios, que 
devem intesificar a vacina-
ção, o único meio eficaz de 
combater a doença.

Com base nisso, esten-
de-se a vacinação contra 
a Febre Amarela também 
para gestantes, lactantes e 
idosos a partir de 60 anos, 
residentes no município. 
Recomenda-se ainda, inde-
pendente de situação vaci-
nal, que façam uso de medi-
das de proteção individual, 
tais como: repelentes, telas 
em janelas, mosquiteiros, 
calças, blusas com mangas 
compridas e evitem deslo-
camento a áreas de risco.

Conforme a Secretaria 
de Saúde do Paraná (Sesa) 
outras três mortes de ma-
cacos com febre amarela já 
haviam sido confirmadas 
em Castro. Nos Campos 
Gerais, conforme a secreta-

ria, foram identificados 18 
casos suspeitos. Além das 
quatro confirmações, outros 
dois casos foram analisados 
e descartou-se a morte pela 
doença. Doze outros casos 
estão sob análise.

Todos que ainda não te-
nham tomado uma dose de 
vacina contra Febre Amare-
la devem comparecer a uma 
unidade de saúde mais pró-
xima. Crianças a partir de 
9 meses e adultos de todas 
as idades inclusive idosos e 
gestantes devem ser vacina-
dos.

A Secretaria Municipal 
de Saúde intensificou a imu-
nização através de campa-
nhas reforçando que o me-
lhor método de prevenção 
contra a Febre Amarela é a 
vacinação. Uma única dose 
oferece a imunidade contra 
o vírus por toda a vida.

Para atingir a meta de 
100% da população imuni-
zada, desde o início do mês 
de abril, a UBS Drº Hélio 
Araújo de Masi tem fica-
do aberta até às 21h, e em 
apenas uma semana foram 
administradas 414 doses. O 
horário diferenciado conti-
nua.

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) dispo-
nibilizará R$ 500 milhões e 
abrirá uma linha de crédito 
especial para caminhonei-
ros autônomos. Os recur-
sos deverão ser usados para 
aquisição de pneus e manu-
tenção dos veículos.

O crédito faz parte de 
um pacote de medidas 
anunciadas pelo governo 
federal para atender o se-
tor de transporte de cargas 
do país. “Nós temos que li-
dar com uma realidade que 
é a escolha que o Brasil fez 
há cinco décadas, do modal 
rodoviário, e que precisa 
ser enfrentada para garan-
tir respeito e valorização 
do trabalhador e o abaste-
cimento da população bra-

sileira”, disse o ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

De acordo com ele, a fal-
ta de manutenção de veícu-
los é um dos principais pro-
blemas, identificados em 
blitz da Polícia Rodoviária 
Federal, que impacta na se-
gurança das rodovias brasi-
leiras. Manter as condições 
dos caminhões em ordem 
também tem um custo alto 
para os profissionais autô-
nomos, segundo o ministro.

Para atingir especifica-
mente os caminhoneiros 
autônomos, o credito será 
limitado àqueles que pos-
suem no máximo dois ca-
minhões registrados em seu 
nome. A linha de crédito 
deverá ser ofertada, inicial-
mente pelo Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal. 

Febre Amarela avança na região com 
confirmação de morte de macaco em Jaguariaíva

Governo anuncia R$ 500 milhões do 
BNDES para caminhoneiros autônomos

Alerta

Brasil

JAGUARIAÍVA

 Vacinação foi intensificada e é a única forma eficaz de 
combater a doença. Foto: Divulgação

O que é Febre amarela?

OCORRÊNCIAS

Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um 
vírus e transmitida por mosquitos. Os principais sintomas da 
febre amarela são febre, dor muscular, náuseas e vômitos, 
perda de apetite e fraqueza. Na fase aguda da doença os 
sintomas costumam durar entre três e quatro dias e passam 
sozinhos.

A doença é considerada aguda e hemorrágica e recebe 
este nome, pois causa amarelidão do corpo (icterícia) e he-
morragia em diversos graus. O vírus é tropical e mais comum 
na América do Sul e na África. Apesar de ser considerado 
um vírus perigoso, a maioria das pessoas não apresentam 
sintoma e evoluem para a cura.

A febre amarela pertence à classificação das arboviro-
ses, tendo várias diferenças entre a dengue e ao Zika vírus, 
apesar de pertencerem à família dos Flavivírus.

Como a febre amarela é transmitida?
A febre amarela costuma ser transmitida por mosquitos, 

principalmente o Aedes aegypti (em áreas urbanas) e o Hae-
magogus (em áreas rurais). O mosquito é infectado ao picar 
uma pessoa ou animais com a doença e então desenvolve a 
doença e passa a transmiti-la para quem ele picar.

Existem dois ciclos da febre amarela:
Febre amarela silvestre: em que mosquitos destas re-

giões se infectam picando primatas com a doença e podem 
transmitir a um humano que visite este habitat

Febre amarela urbana: em que um humano infectado 
anteriormente pela febre amarela silvestre a transmite para 
mosquitos urbanos, como o Aedes aegypti, que a espalham.

Macacos podem transmitir febre amarela?
Além do homem, a infecção pelo vírus também pode 

acometer outros vertebrados. Os macacos podem desen-
volver a febre amarela silvestre de forma inaparente, mas 
ter a quantidade de vírus suficiente para infectar mosquitos. 
O macaco não transmite a doença para os humanos, assim 
como uma pessoa não transmite a doença para outra.

A transmissão se dá somente pelo mosquito, desta forma 
não há relatos de transmissão de febre amarela direta entre 
pessoas. Os macacos ajudam a identificar as regiões onde 
estão acontecendo a circulação do vírus. Com estes dados, 
o governo distribui estrategicamente as vacinas no território 
nacional.

Fim de semana violento com 
1 morto e 2 baleados

O saldo do fim de semana em Arapoti e Jaguaria-
íva registrou um homicídio de um rapaz de 25 anos, 
além de um motocilista baleado no sábado, 13. Já na 
noite deste domingo, 14, a PM registrou um assalto 
a um posto de combustíveis na rodovia PR-092 em 
Arapoti.

Homicídio

No início da madrugada deste domingo, 14, 
Dionatan do Carmo Krum, 25 anos, conhecido 
como “Dioninha”, foi assassinado a tiros quando 
saía de uma festa na rua Dezidério José Correia, 
no bairro Jardim Ceres, em Arapoti. Segundo a Po-
lícia Civil, um adolescente seria o responsável pelo 
crime. Ele foi apreendido momentos depois em sua 
residência, no bairro Vila Humaitá, após ser reco-
nhecido por testemunhas que estavam no local do 
crime. Conforme relatório divulgado pela polícia, 
o menor confessou ter feito os disparos contra a 
vítima.

O investigador Angelo Simões trabalhou em 
conjunto com os policiais militares Everson e Alan 
para rapidamente esclarecem o homicídio. Diona-
tan estava em uma festa em um local de eventos 
esportivos quando ao sair foi abordado por um gru-
po. Segundo informações coletadas pela polícia, 
este grupo, composto por moradores do bairro Hu-
maitá, estava perseguindo a vítima há algum tem-
po por motivo de rivalidades.

O adolescente de 17 anos disparou várias 
vezes contra a vítima e fugiu com o grupo na se-
quência. Um outro rapaz foi alvejado na perna e 
encaminhado ao Hospital Municipal 18 de Dezem-
bro, sendo liberado em seguida. Já Dionatan não 
resistiu aos tiros e acabou morrendo no local. Ele 
também era morador do bairro Humaitá.

A equipe de investigação da Polícia Civil che-
gou ao local do ocorrido logo na sequência do cri-
me. Foram ouvidas testemunhas que apontaram a 
participação do adolescente. Com as informações, 
por volta das 04h, os policiais se dirigiram até a re-
sidência do suspeito e encontraram o adolescente 
que teria confessado o crime. Na casa foi apreen-
dida ainda a arma do crime, um revólver Taurus 
calibre 38.

Segundo o investigador Angelo Simões, a Polí-
cia agora investiga se houve a participação de ou-
tros elementos no homicídio.

Briga de trânsito
No final da noite deste sábado, 13, a Polícia Mi-

litar (PM) atendeu a uma ocorrência de disparo de 
arma de fogo ocorrida no bairro Jardim Primavera, 
em Jaguariaíva. De acordo com relatório policial, 
por volta das 23h, ocupantes de um veículo VW/
Saveiro de cor preta dispararam contra um motoci-
clista, de 19 anos, na via pública.

Segundo a PM, a agressão teria sido motivada 
por uma briga de trânsito. A vítima ficou ferida na 
região do tórax e foi socorrida por amigos e enca-
minhada até o Hospital Municipal Carolina Lupion. 
A equipe de plantão da PM chegou a realizar pa-
trulhamento, mas não obteve sucesso em localizar 
os suspeitos.

Assalto
Na noite deste domingo, 14, por volta das 

21h30min, um posto de combustível localizado na 
rodovia PR-092 em Arapoti foi roubado por dois in-
divíduos. Os autores entraram no estabelecimento, 
um deles armado de espingarda, deram voz de as-
salto e fugiram levando certa quantia em dinheiro 
do caixa. Ninguém foi ferido.

Arma utilizada no homicídio em Arapoti foi apreendida 
pela Polícia. Foto: Divulgação

Cada caminhoneiro terá di-
reito a R$ 30 mil para com-
prar pneus e fazer a manu-
tenção dos seus veículos.

A política de preço de 
combustíveis e as medi-
das para atender o setor de 
transporte de cargas, como 
o tabelamento do frete, fo-
ram tema de reunião ontem 
(16), no Palácio do Planalto, 

entre ministros de Estado, 
o presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco e 
o diretor-geral da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), 
Décio Oddone. O presidente 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Joaquim 
Levy, participou por meio 
de videoconferência.

Divulgação/Agência Brasil
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Do Maternal ao Ensino Médio - Mais que um Colégio, um Projeto de Vida
Momentos MEGA

Projeto Horta Escolar

Passeio Ciclístico Arapoti

2a. Mostra de Profissões

2a Mostra MEGA de Profissões em Jaguariaíva2a Mostra de Profissões em Jaguariaíva

Passeio Ciclístico Jagv

Alunos Mega recebem Medalha Rui Barbosa 
na Câmara Municipal de Arapoti

9° Campeonato Municipal de Queimada - 
1°lugar Masculino B e 2° lugar Feminino A

Documentos para 
inscrição

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA) lançou edi-
tal para eleição unificada para 
escolha dos cinco novos Con-
selheiros Tutelares e Suplentes, 
para o mandato de quatro anos 
(2020 - 2024). As inscrições 
podem ser feitas até dia 26 de 
abril na Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Sedes).

A função é remunerada 
com R$ 1.529 mensais e, para 
participar, é necessário Ensino 
Médio completo, idade mínima 
de 21 anos e residir em Jagua-
riaíva a pelo menos dois anos, 
entre outros requisitos.

Além da votação direta no 
dia 6 de outubro, por eleito-

res voluntários de Jaguariaíva, 
cada candidato terá de passar 
por prova de conhecimento 
coordenado pelo CMDCA. Os 
assuntos serão referentes ao 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, língua portuguesa e 
informática.

Também está incluído no 
processo de escolha dos novos 
conselheiros um teste de avalia-
ção psicológica para apresenta-
ção de atestado de sanidade 
mental. Todas as informações 
do processo estão indicados na 
resolução número 2 do CMD-
CA, datado de 2 de março deste 
ano, e publicado na edição 171 
do Diário Oficial do Município, 
no dia 27 de março. Para con-
sultar é só acessar o site oficial 
do município, no endereço 

eletrônico www.jaguariaiva.
pr.gov.br.

RG e CPF (cópia e original), 
certidão de antecedentes cíveis 
criminais (Justiça Estadual), 
atestado de antecedentes “nada 
consta” da Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado do 
Paraná, atestado de sanidade 
mental, comprovante de resi-
dência, comprovante de con-
clusão do Ensino Médio (ori-
ginal e cópia), título de eleitor 
e comprovante de votação da 
última eleição ou certidão da 
Justiça Eleitoral, apresentação 
de quitação das obrigações mi-
litares para homens (original e 
cópia).

Abertas inscrições para candidatura 
de novos conselheiros tutelares
JAGUARIAÍVA

O que é a Influenza?

Proteção

A primeira fase da vacinação 
contra a gripe no Paraná come-
çou na última semana e segue 
até sexta-feira, 19, tendo como 
público-alvo crianças de 6 meses 
até 5 anos, as gestantes, puérpe-
ras, que são as mulheres que aca-
baram de ter bebês nos últimos 
45 dias, e povos indígenas.

A segunda fase, a partir do 
dia 22, abrangerá idosos, traba-
lhadores da saúde, professores 
de escolas públicas e privadas, 
portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis, adolescen-
tes e jovens de 12 a 20 anos sob 
medidas socioeducativas, popu-
lação privada de liberdade e fun-
cionários do sistema prisional.

Todos os municípios do Pa-
raná vão vacinar a população-
-alvo. A 21ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Influenza 
segue até o dia 31 de maio. A 
Secretaria Estadual da Saúde já 
recebeu 1,4 milhão de doses de 
vacina do Ministério da Saúde e 
no total deverá receber 3 milhões 
e 618 mil doses.

“O Paraná está mobilizado 

contra a gripe numa grande par-
ceria que envolve todos os muni-
cípios e as 22 regionais de Saú-
de. Nossa orientação é para que 
a população busque a unidade 
mais próxima para a imunização. 
A vacina é segura e protege con-
tra o vírus”, afirmou o secretário 
estadual da Saúde, Beto Preto.

Dia 4 de maio será o Dia 
Nacional de Mobilização, e o 
objetivo da Secretaria da Saúde 
é chegar até o final de maio com 
90% do público-alvo vacinado 
e as equipes estão mobilizadas 
para o cumprimento da meta, 
disse a superintendente de Aten-
ção à Saúde, Maria Goretti David 
Lopes.

É uma infecção viral aguda 
do sistema respiratório altamen-
te transmissível. Os sintomas são 
febre alta, dores musculares, dor 
de cabeça e dor de garganta. Se 
não for tratada, pode provocar 
complicações, evoluir para pneu-
monia e provocar até a morte.

A transmissão ocorre por 

meio de secreções das vias respi-
ratórias da pessoa contaminada, 
ao falar, ao tossir ou no contato 
pelas mãos. Neste ano o Paraná 
já registrou 11 casos confirmados 
da Influenza, com cinco mortes.

A vacina aplicada nas unida-
des de saúde é trivalente e prote-
ge contra duas cepas de vírus A e 
uma cepa de vírus B.

A enfermeira da Divisão de 
Vigilância do Programa de Imu-
nização da Secretaria, Vera Rita 
da Maia, orienta ainda para me-
didas que ajudem na proteção 
contra a gripe, como lavar e hi-
gienizar as mãos com frequência, 
alimentação saudável, ingerir 
bastante líquido, não comparti-
lhar objetos de uso pessoal, como 
talher, copo e garrafa, evitar con-
tato com pessoas que estejam 
com sintomas de gripe e man-
ter a casa ou o local de trabalho 
arejados. Ao tossir ou espirrar as 
pessoas devem tampar o nariz e 
a boca para que as gotículas não 
se espalhem.

Estado iniciou vacinação contra a gripe
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Aconteceu na última 
sexta-feira, 12, a 2ª edição 
da Medalha Rui Barbosa. A 
cerimônia, realizada no Ple-
nário da Câmara Municipal, 
premiou 130 alunos de 20 
instituições de Ensino Públi-
co e Privado, entre escolas, 
colégios, centros de educa-

ção profissional e de ensino 
superior. 

A medalha foi entregue 
aos alunos que se destaca-
ram em 2018, levando em 
consideração notas, disci-
plina e frequência escolar, 
conforme o Decreto 231/17. 
Cada ano do ensino funda-
mental e médio das 20 es-
colas do município, teve um 

aluno destaque premiado. A 
entrega da honraria foi ide-
alizada por um projeto do 
ex-vereador Giovanni Car-
neiro.

“Este projeto é muito in-
teressante, pois com ele você 
coloca a educação no topo da 
lista. Ou você investe pesado 
em uma educação de qua-
lidade ou não vai adiantar 

você investir em outras áre-
as. Enquanto a educação não 
for a prioridade de qualquer 
governo, nós não vamos al-
cançar o desenvolvimento. 
É com a educação que con-
seguiremos fazer uma revo-
lução silenciosa neste país” 
comentou o vereador Divair 
da Silva.

“Esta medalha é muito 

importante, pois valoriza a 
educação e é um incentivo 
para esses estudantes para 
que no ano que vem eles 
possam vir competir e ten-
tar ganhar novamente, sen-
do destaque em sua escola” 
disse o vereador Ricardo 
Pedroso.

“É muito fratificante ter 
seu esforço e dedicação re-

conhecidos. Essa medalha 
nos instiga a buscar cada 
vez mais melhorar” disse 
a aluna homenageada Ma-
ria Eduarda Anhaia. “É um 
grande incentivo para os 
alunos estudarem cada vez 
mais” complementou a es-
tudante Giovana Lazzarotto, 
também contemplada com a 
medalha.

Alunos de Arapoti são homenageados com “Medalha Rui Barbosa”
Educação

ARAPOTI

Recursos reinvestidos

Expandir

Preços

Financiamento

Os interessados em ade-
rir ao Programa de Recu-
peração de Créditos Fiscais 
(Refis) tem até o dia 30 de 
junho para procurarem o 
Departamento Municipal 
de Tributação. Com o Refis, 
o contribuinte ou empresa 
em atraso poderá regulari-
zar seus débitos municipais, 
tendo como incentivo o aba-
timento em juros e multas e 
o parcelamento da dívida.

Conforme o programa, 
estabelecido pela lei número 
2768/2019, os créditos tri-
butários ocorridos até 31 de 
dezembro do ano passado 
poderão ser pagos à vista ou 
parcelados até 30 de junho 
deste ano. Para pagamento 
à vista, será aplicado, no ato 
da consolidação, desconto 
de 90% da multa e juros de 
mora incidentes sobre o dé-
bito.

A adesão deve ser for-
malizada no Departamento 
Municipal de Tributação. 
As opções disponibilizadas 
pela prefeitura a fim de que 
o contribuinte consiga regu-
larizar a situação são várias. 
Uma das alternativas de pa-
gamento com desconto é a de 
até 30 parcelas. Em 30 vezes, 
o abatimento é de 30% da 
multa, dos juros de inciden-
tes sobre o débito anterior.

Nenhuma parcela pode-
rá ser inferior a R$ 150 para 
pessoa jurídica e de R$ 75 
para pessoa física. Entre as 
possibilidades do Refis tam-
bém está a do cartão de cré-
dito, em até 10 parcelas, com 
desconto de 80% da multa e 

A Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
está recebendo propostas de pe-
quenos produtores rurais para 
o programa Trator Solidário. O 
programa financia a compra de 
tratores e equipamentos agrícolas 
a preços mais acessíveis. Neste 
ano, a meta é financiar até 1000 
tratores, 30 colhedoras e 150 pul-
verizadores. Serão 11 fábricas e 
concessionárias credenciadas.

O programa é destinado a 
pequenos produtores com pro-
priedades com cerca de 12 até 
75 hectares (até quatro módulos 
fiscais) e renda bruta anual de até 
R$ 415 mil, oriunda da atividade 
agrícola. O agricultor interessado 
em adquirir máquinas e imple-
mentos deve procurar a unidade 
da Emater em seu município, 
como explica o coordenador do 
Crédito Rural, Osmar Schultz.

O Governo do Estado é res-
ponsável pelo processo de nego-
ciação e formação de preços dos 
tratores e implementos com os 
fabricantes. Participam várias 
instituições, como Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimen-
to, o Instituto Emater, Fomento 
Paraná, Agentes Financeiros 
Oficiais, Cooperativas de Crédito 
e fabricantes de implementos, 
equipamentos, tratores e máqui-
nas agrícolas

“A Emater também é res-
ponsável por elaborar os projetos 
técnicos para o agente financeiro, 
para que a contratação ocorra 
efetivamente”, diz ele. Na pré 
proposta, o produtor precisa 
comprovar suas garantias para 
fazer um financiamento. “Essas 
garantias fazem parte de um rol 
de documentos para a elaboração 
do projeto técnico encaminhado 
para o agente financeiro fazer a 
contratação”, informa Schultz.

A relação com os nomes 
dos produtores aprovados ao 
financiamento será atualizada e 
publicada quinzenalmente pela 
Coordenação Estadual do PTS/
PR, na página da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento 
(www.agricultura.pr.gov.br).

O objetivo do programa é 
atender a necessidade de expan-
dir e verticalizar a produção agro-
pecuária estadual, promovendo 
o crescimento da produtividade, 

REFIS é a oportunidade de 
contribuinte quitar débitos municipais

Produtores já podem enviar 
propostas ao Programa Trator Solidário

Tributos Agronegócio

JAGUARIAÍVA

juros de mora incidentes so-
bre o débito.

Mesmo os débitos em 
atraso que já tenham sido 
objeto de parcelamento an-
terior podem ser incluídos 
no programa. Sobre o valor 
confessado e parcelado, de-
vidamente atualizado pela 
Unidade Fiscal Municipal 
(UFM), incidirão juros a base 
de 1% ao mês, nos termos da 

Lei Municipal número 2.272, 
de 29 de novembro de 2010. 

Os recursos arrecadados 
com o programa devem ser 
empregados em obras de ma-
nutenção e melhoria da in-
fraestrutura e serviços muni-
cipais em prol da população. 
Mais informações podem ser 
obtidas no Departamento 
de Tributação da prefeitura, 
situada no Centro Adminis-
trativo Prefeito Otélio Renato 
Baroni.

Contribuinte tem até 30 de julho 
para aderirem ao Refis em Arapoti

A Secretaria Municipal 
da Fazenda informou que 
encontra-se aberto o Progra-
ma de Recuperação Fiscal do 
Município de Arapoti (RE-
FIS). Os interessados em ade-
rir ao programa devem pro-
curar a Prefeitura Municipal 
para poder ficar em dia com 

os seus débitos municipais.
Quem aderir ao progra-

ma poderá obter descontos 
de até 90% nos juros e multa, 
dependendo da maneira que 
acertar a dívida. O Refis vai 
até o dia 30 de julho. Maio-
res informações podem ser 
obtidas pelos telefones: 3512-
3026, 3512-3028 e 3512-
3025.

ARAPOTI

aliada ao custo acessível e à qua-
lidade, com a adoção de tecnolo-
gias modernas, seja no preparo 
do solo, plantio, tratos culturais, 
colheitas e comercialização.

“Através do Trator Solidário, 
conseguimos promover o au-
mento da renda, melhor qualida-
de de vida do homem do campo 
e, como consequência, desacele-
rar do êxodo rural. O programa 
possibilita o acesso a tratores e 
equipamentos que dificilmente 
os produtores teriam condições 
de adquirir”, completa o secre-
tário estadual Norberto Ortigara.

“A pequena propriedade 
tem participação relevante como 
geradora de postos de trabalho 
e renda. Tem viés inovador e 
competitivo sob os aspectos de 
modernização e renda, demons-
tra eficiência, baixo nível de 
inadimplência dos beneficiários 
e demanda constante por aqui-
sição, renovação, e ampliação de 
máquinas e equipamentos ano a 
ano”, diz Salatiel Turra, chefe 
do Departamento Economia 
Rural (Deral) da Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento, 
responsdável pela coordenação 
do programa.

Os equipamentos são finan-
ciados diretamente ao produtor 
pelo Banco Regional de De-
senvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE), via Cresol, Sicredi, pelo 
Banco do Brasil, e cooperativas 
de crédito, que poderão firmar 
convênio junto ao Programa, por 
meio do Decreto nº 0430, apro-
vado em 8 de fevereiro de 2019.

A expectativa de novos finan-
ciamentos é de uma demanda su-
perior a 1000 equipamentos até 
dezembro de 2019, entre tratores, 
pulverizadores e colhedoras, sen-
do 80% desse total em tratores.

O programa Trator Solidário 
tem se destacado como impor-
tante mecanismo para a estabi-
lidade e crescimento da renda 
agropecuária, e a indução ao 
uso de tecnologias adequadas na 
pequena propriedade familiar, 
promovendo a diversificação, au-
mento de produtividade e renda.

Segundo o Deral, estima-
-se que o agricultor paga 15% a 
menos do que os preços pratica-
dos no mercado. A resolução nº 
11/2019 fixou novos preços má-
ximos de tratores, pulverizadores 
e colhedora de grãos financiáveis 
pelo programa para os próximos 
12 meses. Agora, através do pro-
grama, um trator agrícola com 55 
CV de potência sem cabine é ven-
dido por R$ 71.380,00; um trator 
agrícola com 55 CV de potência 
e com cabine de fábrica, por R$ 
85.801,00; um trator agrícola es-
treito com 55 CV de potência, por 
R$ 71.380,00; um trator agrícola 
com 75 CV de potência, por R$ 
90.988,00; e um trator agrícola 
com 75 CV de potência e com ca-
bine, por R$ 108.730,00.

O pulverizador agrícola de 
400 litros, com acionamento 
mecânico em X, manômetro, 
é vendido por R$ 10.228,00; o 
pulverizador 600 litros até 700 
litros, de acionamento mecâ-
nico, por R$ 12.180,00; o pul-
verizador de 600 litros até 700 
litros, acionamento hidráulico, 
por R$ 25.054,00; o pulveriza-
dor de 800 litros até 900 litros, 
acionamento mecânico, por R$ 
15.456,0; o pulverizador de 800 
litros até 900 litros, acionamen-
to hidráulico, por R$ 27.228,00; 
e a colhedora agrícola para 
grãos, cabinada, potência míni-
ma do motor de 175 CV, por R$ 
389.721,00.

Com o programa, o pequeno produtor pode pagar até 
15% a menos. Foto: Divulgação/AEN-PR
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VENDEM-SE MÓVEIS PLANEJADOS de loja de Cosméticos. Tratar pelo celu-
lar/whats 43 99618-5020.

A Mineração São Judas Ltda. 43.363.381/0011-58, torna público que soli-
cita ao IAP a renovação da Licença de Operação número 105090-R1, válida 
até a data de 15/10/2019, para atividade de Forno de cal, localizada no bairro 
denominado Santo Antônio, município de Sengés - PR.

Súmula de solicitação de Renovação de licença de Operação

CLASSIFICADOS

EXPEDIENTE
Propriedade da empresa: SO-
MAR & EDUCAR SS LTDA. 
CNPJ 84.791318/0001-28 
– Rua João Tracz, 162 – 
Jardim Matarazzo – CEP 
84200-000 - (43) 3535-3142 
/ (43) 9111-1121 TIM, e-mail: 
folha@folhapr.com.br Dire-
tor: Augustinho A. Ludwig. 
Jornalista e redator: Diego 
Fernandes Soares DRT/PR 
5005. Diagramação: Fábio 
A. Ribeiro. Fotos: Foto e Arte 
Estúdio, Diego F. Soares e 
Assessorias.FOLHA ONLI-
NE: www.folhapr.com.br: 
Reinaldo Ferreira Júnior. 
OBS.: Os artigos assinados 
não representam necessa-
riamente a opinião do jornal 
e são de responsabilidade de 
seus autores.

MAQUIAGEM PROFISSIONAL - Cur-
so de Maquiagem Profissional -  na 
JUMPER Cursos em Jaguariaíva. 
Inscrições abertas. Informações 
pelo telefone (43) 3535-7190.

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

AUTOESCOLA - Carteira A, B, C, D, 
E -  Renovação da CNH, Inclusão 
de categoria. Autoescola Ludwig: 
Jardim Matarazzo, Jaguariaíva, Rua 
João Tracz, 162. Fone 43 3535-
1086.

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

VENDO GOL 1.0, Flex ano 2007, di-
reção hidráulica, ar quente, desem-
baçador traseiro,baixa quilometra-
gem. Fone (42) 99972-0043. 

UNO WAY ano 2012, 1.0, com-
pleto, ar, impecável. Valor R$ 
22.000,00. Fone (42) 99972-0043 
- Toninho.

FIAT STRADA, 1.4, Faire Flex, hi-
dráulico. R$ 19.500,00. Fone (42) 
99972-0043 - Toninho.

RODAS e PNEUS - Recuperação 
de  RODAS em PONTA GROSSA 
- Alinhamento em 3D, suspensão, 
balanceamento, calibragem. West 
Rodas. Nova Rússia – Fone 42 
3222-1212.
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CAPACITAÇÃO PARA 
PRIMEIRO EMPREGO

PARCERIA EMPRESAS
A JUMPER! faz par-

te de uma rede de escolas 
que, desde 2003, atua no 
mercado educacional para 
criar condições para o de-
senvolvimento profissional 
através do conhecimento, 
educação e dos relaciona-
mentos. Está no merca-
do há mais de 15 anos e já 
soma mais de 180 unida-
des espalhadas por todo o 
Brasil, trazendo facilidades 
aos jovens de cursar cursos 
profissionalizantes práticos 
e importantes para a cons-
trução da sua vida pessoal, 
profissional e preparo da 
sua carreira, pois todos sa-
bem o quanto é difícil e one-
roso o ensino de qualidade 
em nosso país, e que apenas 
uma pequena parcela da po-
pulação consegue desfrutar. 

 
Através do FORMATEC 

(Administrativo/Inglês/
Informática), a Jumper 
prepara adolescentes e jo-
vens para, quando chegar 
o momento de buscar o seu 
primeiro emprego, estejam 
capacitados e preparados, 
podendo ser indicados para 
as vagas oferecidas pelas 
empresas.

Por isso, é importante 
também a presença dos pais 
ou responsáveis no momen-
to de decidir sobre a matrí-
cula e responsabilidade no 
acompanhamento.

Oferecemos também a 
parceria com empresas, em 
relação a valores diferencia-
dos para colaboradores da 
empresa parceira, podendo 
inclusive criar turmas so-
mente para os colaborado-
res, conforme a necessidade 
da empresa.

 
Compromissos do 

Programa (colabora-
dor):

- Distribuir bolsas de es-
tudo

- Fornecer formação 
profissional

- Facilitar a ascensão 
dentro da empresa

- Certificado reconheci-
do em todo o Brasil

Compromissos do 
Programa (empresa):

- Desenvolvimento do 
capital humano

- Elevar o nível de quali-
dade da equipe

- Acesso gratuito a ban-
cos de currículos

- Cadastro gratuito de 
vagas na agência on line

JUMPER! Profissões e 
Idiomas, em Jaguariaíva, 
está no Jardim Matarazzo, 
Rua João Tracz, 162, mes-
mo prédio da Autoescola 
Ludwig e da Uninter. 

O telefone  é 43 3535-
7190.  Facebook -  Jumper 
- Jaguariaíva

JUMPER! PROFISSÕES E IDIOMAS

Últimos dias para se inscrever 
no 6º Desafio de Rua CAPAL

Esporte

Termina nesta quinta-
-feira, 18 de abril, as ins-
crições para o 6º Desafio 
de Rua CAPAL, que acon-
tecerá no próximo dia 1º 
de maio. A corrida é aberta 
aos funcionários da Coo-
perativa, associados e pú-
blico externo, com o valor 
do segundo lote variando 
entre R$ 30 e R$ 50.

Os atletas incritos já 
estão em ritmo de prepa-
ração. É o caso de Glacy 
de Fátima Oliveira. Ela 
tem 61 anos e participou 
de todos os desafios. “No 
primeiro eu fui de bicicle-
ta, depois somente corri-

da. Sempre fiz caminhada, 
mas comecei a me dedicar 
por causa da corrida da 
CAPAL”, explica Glacy.

Pela dedicação, ela 
sempre está entre os pri-
meiros colocados, tanto 
das disputas em Arapo-
ti quanto em municípios 
da região, como Siqueira 
Campos, Ponta Grossa, 
Carlópolis e Itararé. “Trei-
no dia sim, dia não. Faço 
5 e 10 quilômetros, além 
de praticar tiro (corridas 
curtas) de 100 ou 200 me-
tros”, conta. “Evito gordu-
ra na alimentação e bebi-
das alcoólicas, mas como 
frutas, verduras e carboi-
dratos”.

A corrida conta com 
a presença de competi-
dores de 16 cidades do 
Paraná e São Paulo e será 
realizada nas modalida-
des de 5 e 10 quilôme-
tros, além de caminha-
da de 3 quilômetros. A 
premiação em dinheiro é 
para os cinco primeiros 
colocados do público in-
terno (funcionários e co-
operados) e para os três 
primeiros do grupo geral. 
Todos os competidores 
que concluírem a prova 
vão receber medalhas. Já 
os primeiros colocados 
no tempo geral ganharão 

troféus.
A largada será às 8h 

em frente à sede da Coo-
perativa e a estimativa é 
de 1,2 mil participantes, 
20% a mais que na edi-
ção de 2018. As catego-
rias são divididas pelas 
seguintes idades: 16 a 
29; 30 a 39; 40 a 49; 50 
a 59; e, por fim, acima de 
60 anos. A mudança nes-
ta edição é a ausência da 
pedalada.

As inscrições devem 
ser realizadas no site 
www.capal.coop.br. O 
6º Desafio de Rua tem o 
apoio da Sicredi Novos 
Horizontes, Coonagro e 
Unimed Ponta Grossa.

ARAPOTI Corrida


