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 O Dia do Trabalhador foi celebrado em 
Arapoti com o 6º Desafio de Rua Capal 

2019 com aproximadamente 800 
competidores participando das provas. 

Já em Jaguariaíva, além da corrida, que 
contou com mais de 700 inscritos, 

também ocorreu uma grande festividade 
no Parque Linear em homenagem ao 

trabalhador.

Nova ponte entre Fluviópolis 
e Nossa Senhora da Fátima 
entra na fase final

Apae de Jaguariaíva presta esclarecimentos 
sobre balanço financeiro

Acordo Leniência Rodonorte x MP

Arapoti implanta ciclofaixa 
na Avenida Luiz Pinheiro

Alunos do Mega conquistam 
corrida Kids em Jaguariaíva

Cresce o número de 
mortos no Paraná vítimas 
da Dengue

Criminosos não conseguem 
assaltar pizzaria e roubam 
trailer em Arapoti

Apesar do desemprego, municípios 
da região têm saldo positivo

Paraná deverá produzir 37,3 
milhões de toneladas de grãos
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A segunda etapa da ins-
talação da nova ponte ligan-
do os bairros Fluviópolis e 
Jardim Nossa Senhora de 
Fátima está em andamento. 
Com a finalização da cons-
trução da estrutura em con-
creto armado pela empresa 
Fator 3 Engenharia, vence-
dora da licitação, agora a 
prefeitura executa os servi-
ços de aterramento.

Com cabeceira apoiada 
na camada rochosa do solo 
e estrutura mais alta que a 
antiga, o objetivo é evitar 
o rompimento em caso de 

enchente. Para o acesso dos 
veículos e pedestres estão 
sendo depositadas várias 
cargas de terra no acesso 
à ponte. “A equipe e recur-
sos são da prefeitura nesta 
fase”, informa o prefeito 
José Sloboda, que tem vis-
toriado as obras.

Os investimentos na 
passarela, já instalada na 
Vila André, e ponte em fase 
final entre Fluviópolis e o 
Nossa Senhora de Fátima, 
são de R$758 mil reais. Elas 
fazem parte de um conjunto 
de obras voltadas à melho-
ria da mobilidade urbana 
jaguariaivense. 

 Os acadêmicos do cur-
so de Engenharia Civil da 
FAJAR, das Faculdades 
FatiFajar, campus de Ja-
guariaíva, têm realizado 
diversas ações sociais, com 
o objetivo de cumprir com 
a responsabilidade social 
do curso e da faculdade.

A iniciativa é do Coor-
denador do Curso, Prof. 
Jeferson Massinhan, que 

tem motivado os alunos, 
contribuindo, em momen-
tos como esses, para me-
lhor qualidade de vida das 
pessoas mais necessitadas.

Numa dessas ações, por 
ocasião do encerramento 
do primeiro bimestre, os 
acadêmicos do quarto fize-
ram a entrega de alimentos 
e utensílios para famílias 
carentes de Jaguariaíva.

Nova ponte entre Fluviópolis e Nossa 
Senhora de Fátima chega a fase de conclusão

Ações Sociais do curso de Engenharia Civil

Infraestrutura

JAGUARIAÍVA

Acadêmicos do 4°. período entregam alimentos e 
utensílios para famílias carentes

Entrega de Cestas de Páscoa para crianças do Bairro Preto

O trabalhador florestal e a 
automação das operações florestais

Felipe Martins de Oliveira
Engenheiro Florestal, Doutor em Ciências Florestais, Professor das Faculdades 
FatiFajar e Sócio proprietário do Grupo Brava. eng.oliveirafm@gmail.com

Engenharia Florestal

Imagine um futuro distante, onde os operadores 
de máquinas florestais não necessitassem mais se des-
locarem às fazendas e as operassem diretamente do 
escritório da empresa, a dezenas de quilômetros de 
distância. Seria possível? Ou apenas em livros, filmes 
e séries de ficção científica? Arthur C. Clarke, autor 
“best-seller” de livros como “2001: uma odisseia no 
espaço”, escreveu que “a única forma de descobrir os 
limites do possível é indo mais além deles, ao impos-
sível”.

Bem, o período entre as décadas de 1990 e 2000 
foi muito interessante para as operações florestais no 
Brasil, pois foi em seu início, com a abertura do mer-
cado brasileiro às importações, que muitas empresas 
investiram na mecanização de forma intensiva. Entre-
tanto, considerando todos os investimentos feitos na 
área florestal pelo setor a maior parte foi direcionada 
à mecanização da colheita da madeira e a construção 
e aparelhamento de modernos laboratórios de melho-
ramento genético.

O aumento no custo de mão-de-obra, a necessida-
de de se executar o trabalho de forma mais ergonômi-
ca e de se ter maior eficiência aliada à diminuição dos 
custos de produção foram fatores determinantes na 
mecanização das operações florestais. Com isso, houve 
ganhos significativos na utilização da mão-de-obra, re-
duzindo o índice de acidentes e obtendo, assim, bons 
resultados econômicos.

Pode-se dizer que as características atuais das 
operações florestais mecanizadas (de modo especial, 
as de colheita da madeira) são o elevado nível tecno-
lógico, a alta produtividade, a melhor qualidade do 
produto final, o menor custo por unidade produzida, 
o menor contingente de mão de obra, a necessidade 
de operadores capacitados e as melhores condições 
ergonômicas, quando comparadas a métodos manuais 
ou semimecanizados. Entretanto, uma nova etapa tem 
mostrado premissas muito atrativas para as operações 
florestais, visto que as máquinas em campo cada vez 
possuem maior quantidade de sensores acoplados que 
monitoram os mais diversos parâmetros, como efici-
ência energética, monitoramento via satélite, parâ-
metros ergonômicos, de produtividade e de qualidade 
do produto. Assim, o novo desafio é a automação das 
operações em campo.

Automação é um sistema que aplica procedimentos 
automáticos que conduzem e controlam os mecanis-
mos para seu próprio funcionamento, fazendo faz uso 
de técnicas computadorizadas ou mecânicas objeti-
vando otimizar o processo produtivo. Tal palavra tem 
origem no grego “autómatos” que significa “mover-se 
por si” ou “que se move sozinho”.

Com a automação, as máquinas podem agilizar as 
tarefas com o mínimo de interferência humana, auxi-
liar a equipe na diminuição de atividades repetitivas 
e cunhar oportunidades para os trabalhadores de-
senvolverem novas habilidades. Além disso, o uso de 
tecnologias de automação pode diminuir os custos das 
operações e aumentar a competitividade da empresa 
no mercado.

A transição da mecanização nas operações flo-
restais (1990-2000) impactou tanto nos modelos de 
negócio como na própria natureza do trabalho, onde 
os trabalhadores careceram de aprendizado para o 
trabalho em novos sistemas mecanizados e os que se 
mostraram abertos às novas tecnologias obtiveram 
oportunidades de qualificação e desenvolvimento 
profissional. Novamente, nesta nova possível fase de 
transição, aqueles que se mantiverem abertos às no-
vas tecnologias certamente terão espaço no mercado 
de trabalho.

Talvez aquele futuro distante, onde os operadores 
de máquinas florestais não necessitem mais se deslo-
carem às fazendas e as operem diretamente do escritó-
rio da empresa, a dezenas de quilômetros de distância, 
não esteja tão distante assim

Também, por ocasião 
das comemorações da Pás-
coa, houve a distribuição 
de 250 cestas de páscoa, 
para crianças da comu-

nidade do Bairro Barro 
Preto, também em Jagua-
riaíva, realizada pelos aca-
dêmicos do terceiro perío-
do.

Segundo Sloboda, o mu-
nicípio viabilizou inicial-
mente essas obras com re-
cursos próprios. Em uma de 
suas últimas viagens à Bra-

sília ele conseguiu a repo-
sição dos gastos na obra. O 
ressarcimento deve ser feito 
pela Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil.

Fati/Fajar cria programa 
“Faculdade Amiga da Escola”

No último dia 24 de 
abril, o Colégio Sebastião 
Paraná em Wenceslau 
Braz foi a primeira insti-
tuição escolar a receber 
o programa “Faculdade 
Amiga da Escola”, projeto 
promovido pelas Faculda-
des Fati/Fajar. A primeira 
oficina trabalhou com tur-

mas de formação de do-
centes, com as atividades 
aplicadas pela professora 
Michelle Fernanda de Oli-
veira.

O objetivo do programa 
é disponibilizar para as es-
colas, que tenham segundo 
e terceiro anos do ensino 
médio, oficinas dinâmicas 

que têm como propósito 
incentivar, aguçar ou mes-
mo despertar o interesse 
destes jovens pelo ensino 
superior. São realizadas 
oficinas nas áreas de Ad-
ministração, Ciências Con-
tábeis, Pedagogia, Letras, 
Engenharia Civil, Enge-
nharia Florestal e Direito.

Essas oficinas são gra-
tuitas e, além de mostrar o 
que cada um destas áreas 
pode proporcionar no que 
diz respeito aos cursos e 
profissões, chamam aten-
ção do aluno para o ENEM 
e quebram paradigmas  de 
que as faculdade são so-
mente para ricos.
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Na noite desta terça-
-feira, 30, três elementos 
não identificados tentaram 
roubar uma pizzaria no 
centro da cidade por volta 
das 21h15min. Só que eles 
tiveram a tentativa frus-
trada, pois o segurança do 
estabelecimento reagiu 
ao assalto e impediu que 
os criminosos levassem o 
dinheiro do caixa. Não sa-
tisfeitos, poucos minutos 
depois, os três assaltantes 
atacaram um food truck na 
Avenida Avelino Vieira e 
levaram aproximadamente 
R$ 80,00 em dinheiro.

Segundo a Polícia Mi-
litar (PM), os indivíduos 
estavam em posse de uma 

faca e uma arma de fogo, 
que provavelmente seria 
um simulacro. Na pizza-
ria, eles tentaram render o 
segurança, mas não foram 
bem sucedidos e foram 
repelidos pela reação do 
homem. Eles fugiram sem 
levar nada do estabeleci-
mento.

Mais de 40 minutos 
depois, o mesmo trio foi o 
responsável por assaltar o 
food truck. Por volta das 
21h55min, um deles anun-
ciou o assalto, enquanto os 
outros dois ficaram escon-
didos atrás do trailer. Eles 
levaram o dinheiro e fugi-
ram sem serem localizados 
pela equipe de plantão da 
PM. Ninguém se feriu du-
rante as ações.

Relatório mensal do De-
partamento de Economia 
Rural (Deral) da Secretaria 
de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento mostra 
que a estimativa de produção 
da safra de grãos 2018/2019 
deve ser de 37,3 milhões de 
toneladas, 5% maior do que 
no ano passado e também 
superior à estimativa ante-
rior, de 37,1 milhões. Na sa-
fra anterior, a produção foi 
de 35,4 milhões.

Neste período, a colheita 
do milho da primeira safra 
e da soja está praticamente 
encerrada, e confirmaram-
-se prejuízos em algumas 
culturas em decorrência do 
clima, com redução de 15% 
da produção de soja em 
comparação com o ano pas-
sado, e perdas no feijão. 

Segundo o secretário 
estadual da Agricultura e 
do Abastecimento, Norber-
to Ortigara, no entanto, há 
renovação do quadro, com 
ampliação das áreas de cul-
tivo de verão/outono, cres-
cimento de área no feijão de 
segunda e terceira safra e, de 
forma muito expressiva, do 
milho de segunda safra, que 

possibilita prever um ganho 
de quase 4 milhões de tone-
ladas em relação ao ano pas-
sado. “Apesar dos prejuízos 
no ano passado na safrinha 
do milho, é importante que a 
gente esteja reestabelecendo 
o nível de produção”, disse.

A produção de milho na 
safra 2018/2019 deve supe-
rar 16 milhões de toneladas. 
A segunda safra, que está 
no campo, deve contribuir 
com aproximadamente 13 
milhões de toneladas nes-
se total. Essa produção é 
42% maior do que a safra 
anterior. “As condições cli-
máticas atualmente encon-
tram-se favoráveis para o 
desenvolvimento da cultura 
do milho e tudo tende a ga-
rantir boa produtividade”, 
diz o chefe do Deral, Salatiel 
Turra.

A colheita da soja já está 
concluída. O relatório do 
Deral confirma uma queda 
de 17% com relação à pro-
dução estimada no início da 
safra, de 19,6 milhões de to-
neladas. Agora, a estimativa 
é de 16,2 milhões. Essa redu-

ção deve-se principalmente 
ao excesso de calor e à falta 
de chuva no início do ciclo. 
Embora o clima tenha cau-
sado impacto em todo o Es-
tado, atingiu principalmente 
as regiões Oeste, Noroeste e 
Norte.

Quanto ao volume de 
produção, a cultura da soja 
registrou redução de 15% - 
de 19,2 milhões de toneladas 
na safra 2017/2018 para 16,2 
milhões de toneladas na sa-
fra atual. A comercialização 
está em 44%, também infe-
rior ao mesmo período do 
ano passado, quando atingiu 
50%. Apesar da redução no 
Paraná, de maneira geral 
esta safra não foi significa-
tivamente afetada no Brasil, 
em razão dos bons resulta-
dos em outras regiões.

Nos preços, houve que-
da de aproximadamente 
13% - o valor atual da saca 
de 60 kg, comercializada a 
R$ 66,85, cobre os custos 
de produção. Em 2018, o va-
lor da saca era de R$ 76,00. 
Para o economista do Deral, 
Marcelo Garrido, o impas-
se comercial entre a China 
e os Estados Unidos, que 

Criminosos não 
conseguem assaltar 

pizzaria e roubam food truck

Paraná deverá produzir 
37,3 milhões de toneladas de grãos

Policial

Agronegócio

ARAPOTI

já dura cerca de um ano, é 
um dos fatores de influên-
cia nos preços. “A demanda 
neste ano está menor, prin-
cipalmente com a redução 
da compra da soja dos EUA 
pelo maior importador do 
mundo, a China. Isso favo-
receu o Brasil”, diz. Além 

disso, a ocorrência da peste 
suína na China, que exigiu o 
abate de animais, diminuiu 
a compra de soja para pro-
dução de ração.

Com 44% da safra da 
soja comercializada, o ce-
nário depende das varia-
ções do dólar, influenciadas 

diretamente pela política 
nacional; e da confirma-
ção da safra americana, em 
maio. Uma possível alta 
do dólar pode gerar bons 
resultados para os expor-
tadores, mas seu impacto 
no mercado interno ainda 
é incerto.

A produção de milho na safra 2018/2019 deve superar 
16 milhões de toneladas. Foto: AEN/PR

Queda de 17% na Soja

O boletim epidemiológi-
co da Secretaria de Estado 
da Saúde, com os números 
oficiais da dengue, registra 
hoje mais três casos de mor-
tes confirmadas pela doença 
nos municípios de Londri-
na, Maringá e Cascavel.

Agora são 8 óbitos por 
dengue no Paraná. Os regis-
tros anteriores foram con-
firmados em Londrina, 4 
casos, e em Cascavel, 1 caso.

“A Secretaria da Saúde 
mantém em sua rotina a 
orientação sobre medidas 
preventivas além de tra-
balhos técnicos junto aos 
municípios”, afirmou o se-
cretário Beto Preto. “Mas, 
um trabalho fundamental 
neste momento é o de cada 
cidadão, mantendo a pró-
pria casa livre dos focos e 
criadouros; esta é nossa 
missão diante da gravidade 
da dengue; o alerta é para 
toda comunidade, em to-
das as cidades e em todos 
os bairros”, acrescentou o 
secretário.

O Setor de Doenças 
Transmitidas por Vetores, 
da Secretaria, promoveu 
cursos e palestras sobre 
manejo clínico da dengue 
em 11 Regionais de Saúde, 
abrangendo os municípios 

com maior registro de ca-
sos, e atingiu 1.870 médicos 
e enfermeiros das redes de 
assistência municipal e pri-
vada.

Na semana que vem a 
Secretaria fará a capacita-
ção nas Regionais de Saúde 
de Irati, Paranavaí, Telêma-
co Borba e Jacarezinho.

São 4.970 casos confir-
mados no Paraná, com 779 
casos a mais que na semana 
passada. Deste total, 4.782 
são autóctones, ou seja, fo-
ram contraídos na cidade 
onde a pessoa reside, e 188 
são casos considerados im-
portados, o que significa 
que a pessoa pegou dengue 
fora da cidade onde mora.

O boletim semanal mos-
tra também aumento do 
número de municípios com 
casos confirmados: eram 
170 e agora são 181. Notifi-
cações e casos em investi-
gação foram registrados em 
319 cidades.

Os municípios com 
maior número de casos con-
firmados são Londrina, com 
762, Foz do Iguaçu, com 
431, e Japurá, com 338. 

Com novos casos, Paraná 
mantém alerta contra dengue

Saúde

Já foram confirmadas nove mortes no Estado 
por Dengue. Foto: Divulgação

Classificados em situação 
de risco de epidemia são 78 
municípios paranaenses.

“Lembramos mais uma 
vez à população que a elimi-
nação de focos do mosquito 
é a principal forma de com-
bate à dengue; se não tem 
foco do Aedes aegypti não 

tem doença grave e por isso 
a importância do envolvi-
mento de toda comunidade 
na prevenção”, ressaltou 
o médico Enéas Cordeiro 
de Souza Filho, do setor de 
doenças transmitidas por 
Vetores da Secretaria da 
Saúde.

Números da Dengue

Incidências
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Jeandré explicou os resultados ao público presente na coletiva

Principais recursos

Após polêmicas terem 
sido levantadas nas redes 
sociais, com a divulga-
ção do balanço financeiro 
da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE), a diretoria da en-
tidade resolveu convocar 
uma coletiva com a socie-
dade e esclarecer o resul-
tado negativo apresentado 
em 2018 de R$ 164.693,68. 
A reunião aconteceu na 
noite de segunda-feira, 29, 
na sede da própria Apae.

O presidente da enti-
dade, Jeandré Guimarães, 
apresentou uma explica-
ção dos fatos e apresentou 
que nos últimos dez anos, 
a Apae de Jaguariaíva teve 
metade dos resultados ne-
gativos e metade dos resul-
tados positivos, o que não 
impediu que ela crescesse 
neste período. Ele está à 
frente da diretoria da enti-
dade há dois anos.

“É muito fácil criticar 

sem saber exatamente o 
que está acontecendo. Um 
dos compromissos da nossa 
gestão é sempre ser trans-
parente, trazendo infor-
mações claras não só para 
os diretores, mas também 
para os funcionários e a so-
ciedade” disse o presidente. 
Ele ressaltou que comen-
tários maldosos mancham 
a reputação da Apae de 
Jaguariaíva e prejudica as 
pessoas que dependem da 
instituição.

Sobre o resultado ne-
gativo apresentado no ba-
lanço financeiro de 2018, 
Jeandré explicou que é um 
fato que não tem por que 
esconder. “Apresentamos, 
em algumas reuniões, mui-
tos resultados negativos 
dos meses, algo que deixou 
todos muito tristes. Mas 
isto é algo que não acon-
tece por uma falha nossa, 
mas a devido a crises, prin-
cipalmente relacionadas 
aos convênios” explicou 
Jeandré. A maior fatia dos 

Apae de Jaguariaíva presta esclarecimentos 
sobre balanço financeiro

Estão abertas as 
inscrições para o SISU

JAGUARIAÍVA

recursos da Apae é captada 
através de convênios com 
os governos Federal, Esta-
dual e Municipal.

A Apae de Jaguariaíva 
mantém a Escola São Judas 
Tadeu e conta com 67 fun-
cionários e 140 alunos. Je-
andré explicou que o resul-
tado negativo se explicou 
porque em 2017 a entidade 
tinha um saldo aplicado em 
conta de R$ 270 mil, que 
foi contabilizado como re-
ceita no balanço de 2017 e 
saiu como despesa no ba-
lanço de 2018. “As APAEs 
têm algumas peculiarida-
des e uma delas é que as re-
ceitas devem ser investidas 
na Instituição, a qual não 
tem fim lucrativo, e sim, 
visa ao melhor atendimen-
to aos seus alunos e pacien-
tes” falou.

“Em 2017 tivemos um 
resultado positivo, mas foi 
um ano muito difícil, quan-
do tivemos problemas até 
com o 13º dos funcionários. 
Já 2018, apesar de o balan-
ço aparecer negativo, não se 
ouviu falar em problema de 
pagamento de 13º. Foi um 
ano em que a situação me-

lhorou muito. Então deve-
-se, antes de tudo, analisar 
a situação como um todo e 
não pegar um fato isolado 
e explorar isso” esclareceu 
o presidente, rebatendo 
acusações feitas em redes 
sociais sobre um suposto 
desmonte da entidade.

As principais fontes de 
recursos são os convênios 
que hoje são firmados com 
FUNDEB (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da 
Educação), PMJ (Prefeitura 
Municipal de Jaguariaíva), 
SEED-PR (Secretaria de Es-
tado da Educação) e SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Guimarães deu destaque 
ao convênio firmado com a 
SEED-PR, que hoje corres-
ponde a 40% da receita da 
entidade. “Este possui uma 
variação na receita, que foi o 
principal motivo de o balan-
ço de 2017 ser positivo e 2018 
negativo. Apesar dos balan-
ços foi destacado que 2017 foi 
um ano mais difícil que o ano 
posterior” comentou.

Instituições públicas 
de educação superior po-
dem aderir a partir de desta 
quinta-feira (2) à edição do 
segundo semestre de 2019 
do Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu). O prazo para 
formalizar da adesão, que 
deve ser feita exclusivamen-
te pela página eletrônica do 
Sisu Gestão se encerra às 
23h59 do dia 10 de maio.

O Sisu é o sistema in-
formatizado do Ministério 
da Educação pelo qual ins-
tituições públicas de ensino 
superior oferecem vagas a 
candidatos participantes 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem). Podem 
concorrer às vagas para o 

segundo semestre deste 
ano estudantes que fizeram 
o Enem 2018 e obtiveram 
nota acima de zero na prova 
de redação.

Os candidatos devem se 
inscrever no processo sele-
tivo em até duas opções de 
vaga, especificando, em or-
dem de preferência, as op-
ções em instituição de edu-
cação superior participante, 
com local de oferta, curso 
e turno, e a modalidade de 
concorrência.

Serão considerados se-
lecionados os classificados 
dentro do número de vagas 
ofertadas em cada curso, 
por modalidade de concor-
rência.
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Direito Vivo

Acordo de Leniência 
Ministério Público Federal 

X 
Rodonorte Concessionária 

de Rodovias Integradas
A RODONORTE firmou acordo de Leniência com o 

Ministério Público Federal reconhecendo o PAGAMEN-
TO DE PROPINAS pela supressão de obras em aditivos 
contratuais ilícitos (troca da obra de duplicação do tre-
cho Piraí Jaguariaíva; postergação da duplicação de Pi-
raí- Jaguariaíva; supressão físicas das obras de duplica-
ção Jaguariaiva Castro de 19,1 km; Apucarana – Caetano 
supressão física de 81,1 km e Contorno Leste de Apuca-
rana) .

Estabeleceu-se no acordo de Leniência a obrigação 
de Cooperação com o Ministério Público Federal, apre-
sentação de pedido de desculpas público por 12 meses 
na Rodovia, uma semana na Rádio e no Jornal, além do 
pagamento de R$ 715.000.000,00 (setecentos e quinze 
milhões de reais), sendo metade para redução da tarifa 
e metade para executar obras originalmente previstas, 
além da multa de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco mi-
lhões)

Em relação ao valor da indenização, data venia, o 
mesmo se encontra muito aquém do prejuízo causado 
aos usuários de rodovia com o AUMENTO do tempo de 
viagem, do risco de acidentes, do consumo de combustí-
vel, da manutenção de veículos, de emissão de gases po-
luentes e CO2, etc.

Como circulam por hora mais de 2000 veículos, ao 
custo médio por eixo de R$ 8,50 e 7 eixos por veículo em 
média, nas 7 praças da Rodonorte, nos 7.698 dias entre 
01.02.1998 e 01.03.2019, tem-se uma receita bruta de 
R$ 21.985.488.000,00 (vinte e um bilhões, novecentos 
e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito 
mil reais).

Portanto, o valor do acordo de Leniência não repre-
senta uma punição, mais sim uma dação em pagamento 
a favor da Rodonorte de R$ 21.984.738.000,00 (vinte e 
um bilhões, novecentos e oitenta e quatro milhões, se-
tecentos e trinta e oito mil reais, pois a indenização e a 
multa estabelecida representam apenas 3,41% do valor 
da receita. 

Isso sem contar a remuneração com investimentos 
em bolsa de valores no período de 1998 até 2019, au-
mentando o valor arrecadado com pedágio em mais 9 
(nove) vezes (BOVESPA 12.000 PONTOS EM 1998 E 
BOVESPA 100.000 PONTOS EM 2019), totalizando R$ 
197.869.392.000,00 (cento e noventa e sete bilhões, oi-
tocentos e sessenta e nove milhões, trezentos e noventa 
e dois mil reais).

Computando-se a aplicação da receita arrecada em 
bolsa de valores, o valor da indenização e multa do Acor-
do de Leniência é de apenas 0,37% do valor arredado 
com as tarifas de pedágio. 

Ainda mais considerando que R$ 365.000.000,00 
serão utilizados para realização de obras que já estavam 
previstas, reduzindo o montante real de indenização e 
multa a menos do 0,19% da receita aferida e dos rendi-
mentos obtidos com o aporte desta receita em ações da 
Bolsa de Valores.

Não retornar em benefício dos usuários no mínimo 
50% do valor arrecadado e dos aportes em Bolsa de Valo-
res desde 1998 até 2019, bem como não banir a Rodonor-
te e seu grupo empresarial de participação em conces-
são de serviço público e obras públicas pelos próximos 
40 anos, representa premiar a referida empresa por ter 
efetuado o pagamento de propina, com a manutenção de 
99,81% de receita

Lamenta-se o acordo de leniência ter sido efetuado 
sem consultas e audiências públicas, em todos os Muni-
cípios atingidos pelo pagamento da propina. “Isso é uma 
vergonha”, como diria um famoso apresentador de tele-
jornal. Não representando de maneira alguma o interes-
se público.

Dia do Trabalhador foi comemorado 
com atividades esportivas e de lazer

Feriado

Parque

Em comemoração ao 
Dia do Trabalhador, nes-
te 1º de maio, a Prefeitura 
de Jaguariaíva, através da 
Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Es-
porte (Smece), organizou a 
tradicional comemoração 
incluindo esporte, cultura 
e lazer, entre elas, a 10ª 
Corrida Rústica do Traba-
lhador e a Festa do Traba-
lhador no Parque Linear.

As atividades iniciaram 
às 8h, no pátio da Estação 
Cidadã Agente Durvalino 
de Azevedo, com a apre-
sentação da Fanfarra Mu-
nicipal. Em seguida ocor-
reu o pronunciamento das 
autoridades na plataforma 
da estação.

Em frente à estação, 

às 9h30, foi dada a larga-
da da 10ª Corrida Rústica 
do Trabalhador, com ceri-
mônia de premiação após 
o término da competição. 
Antes, porém, às 8h30, no 
pátio da Estação Cidadã, 
ocorreu a Corrida Kids, 
novidade do evento neste 
ano. Desta programação 
participaram meninos e 
meninas de 8 até 15 anos. 
O percurso foi de 200 a 
500 metros, de acordo com 
a idade do  pequeno atleta. 
Do primeiro ao terceiro lu-
gares, nas oito categorias, 
foram distribuídas meda-
lhas.

Da Corrida Rústica do 
Trabalhador, ação patroci-
nada pela BrasPine Madei-
ras, as modalidades foram 
para percursos de 5 e 10 
quilômetros para ambos 

JAGUARIAÍVA

os sexos e idade entre 16 e 
50 anos. Foram 36 premia-
ções neste ano, conforme a 
modalidade escolhida pelo 
atleta. Elas chegaram a  R$ 
800 reais e partiram de R$ 
50 reais, além de troféus e 
medalhas, mais os kits de 
participação da corrida.

A novidade da edição 
deste ano foi a caminhada 
de 2 quilômetros, que par-
tiu da Praça Getúlio Var-
gas, passando pela Aveni-
da Antônio Cunha, até a 
altura da ponte de acesso 
à Cidade Alta, seguiu até a 
Rua Rafael Petrucci até o 
retorno à praça. 

No período da tarde a 

programação aconteceu 
no Parque Linear, com 
brincadeiras de palco e 
sorteio de brindes. O show 
musical ficou por conta da 
dupla “William e Natan” e 
as apresentações do Coral 
Plenitude e Grupo Sonata 
Maragata (Escola Munici-
pal de Música),

Junto às apresenta-
ções culturais voltadas 
aos adultos, estiveram 
disponíveis no parque vá-
rios brinquedos infláveis 
gratuitos para as crian-
ças, além da distribuição 
de pipoca, algodão-doce 
e sorvete. A comemoração 
foi toda gratuita e aberta 
à população jaguariaiven-
se.

Um clima familiar e de 
descontração tomou conta 
da rua Saladino de Castro 
no centro da cidade na ma-
nhã desta quarta-feira, 1º 
de maio, dia do trabalhador. 
O local foi palco da largada 
do 6º Desafio de Rua Capal 
2019, evento que está se tor-
nando cada vez mais tradi-
cional na região e que nesta 
edição reuniu aproximada-
mente 800 inscritos entres 
as corridas de 5 e 10km e a 
caminhada de 3km.

O tempo ameno colabo-
rou com os competidores 
que partiram pouco depois 
das 08h da manhã. Após 17 
minutos da largada, os pri-
meiros atletas começaram a 
cruzar a linha de chegada na 

prova dos 5km. “Temos que 
parabenizar a Capal pela or-
ganização do evento, incen-
tivando a prática esportiva 
e reunindo atletas de toda a 
região” comentou a prefeita 
Nerilda Penna, que partici-
pou da caminhada.

Leonardo Carneiro Lobo 
sempre competiu nas edi-
ções anteriores, mas devido 
a uma contusão, não pode 
correr nesta edição, mas 
levou toda a família para 
prestigiar o evento. “Muito 
bem organizado pela coo-
perativa este desafio. Trou-
xe toda a família e minhas 
filhas que desde pequenas 
são incentivadas na prática 
saúdavel do esporte” disse 
Leonardo.

O presidente da Capal, 
Erick Bosch, participou da 

6º Desafio de Rua marcou as celebrações 
do Dia do Trabalhador em Arapoti

Esporte

ARAPOTI

corrida dos 10km e ficou 
satisfeito com o resulta-
do do evento. “A cada ano 
que passa, a corrida está 
crescendo em número de 
participantes e é isso que 
nós queremos, envolver as 
pessoas na prática de há-
bitos saudáveis” disse. O 
diretor-executivo, Adilson 
Fuga, disse que a intenção 
da Capal é ampliar o evento 
para 2020. “O sucesso tem 
sido grande e para o ano 
que vem, além dessa tradi-
cional corrida, queremos fa-
zer uma meia maratona de 
21,5km para celebrar os 60 
anos da Capal” disse.

O evento contou com a 
presença de competidores 
de 16 cidades do Paraná e 
São Paulo. A mudança nes-
ta edição é a ausência da 

pedalada. Após a prova, os 
vencedores em cada catego-
ria subiram ao pódio e re-
ceberam medalhas, troféus 
e prêmios em dinheiro. O 
desafio teve as seguintes fai-
xas etárias: 16 a 29; 30 a 39; 
40 a 49; 50 a 59; e, por fim, 
acima de 60 anos. 

A premiação em dinhei-
ro foi para os cinco primei-
ros colocados do público 
interno (funcionários e 
cooperados) e para os três 
primeiros do grupo geral. 
Todos os competidores que 
concluiram a prova recebe-
ram medalhas finisher. Já 
os primeiros colocados no 
tempo geral também ga-
nharam troféus e medalhas. 
O 6º Desafio de Rua tem o 
apoio da Sicredi Novos Ho-
rizontes.
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VENDEM-SE MÓVEIS PLANEJADOS de loja de Cosméticos. Tratar pelo celu-
lar/whats 43 99618-5020.

- Padrão Copel, predial, residencial e industrial - Instalação e manutenção elétrica 
- Urbanização - Construção Civil - Pinturas em geral
Equipe técnica capacitada, atendimento 24 horas

Ligações ou WhatsApp  (42) 9 98581564
Rua Bento Gonçalves, 234 – Colônia Dona Luiza

Atendemos Ponta Grossa e toda região dos Campos Gerais. Consulte-nos!

LS  Saplas serviços e instalações elétricas

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.

CURSO DE MECÂNICA DE 
MOTOS - Inscrições aber tas. 
Início do curso neste mês de 
maio. Informe-se pelo telefone 
43 3535-7190.

MAQUIAGEM PROFISSIONAL 
- Curso de Maquiagem Profis-
sional -  na JUMPER Cursos 
em Jaguariaíva. Inscrições 
aber tas. Informações pelo te-
lefone (43) 3535-7190.

Tá precisando de produtos de 
beleza, ou até mesmo presen-
tear alguém? Vendo as mar-
cas: Avon, O Boticário, Natura, 
Eudora, Hinode, Jequiti. Entre 
em contato com Marta (43) 9 
9922-3749.

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

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

VENDO GOL 1.0, Flex ano 
2007, direção hidráulica, ar 
quente, desembaçador trasei-
ro,baixa quilometragem. Fone 
(43) 99902-4688,tratar com 
Leo.

MEC prorroga até dia 15 prazo de renovação 
do Fundo de Financiamento Estudantil

Receita recebe Imposto de Renda de 
quem não entregou dentro do prazo

Tributos

Foram entregues até o dia 30, mais de 30 milhões de 
declarações. Foto: Agência Brasil

O Diário Oficial da União publicou por-
taria do Ministério da Educação que pror-
roga, até dia 15 de maio, o prazo para a 
renovação semestral dos contratos de finan-
ciamento concedidos pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), simplificados e 
não simplificados, referentes ao 1º semestre 
de 2019.

A mesma portaria prorroga, para a mes-
ma data, o prazo para a realização da trans-
ferência integral de curso ou instituição de 
ensino, bem como de solicitação de dilata-
ção do prazo para a utilização do financia-
mento.

Os contribuintes que 
perderam o prazo de en-
trega da declaração de 
Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas 2019 po-
dem enviar o documento a 
partir desta quinta-feira, 
02. O contribuinte é mul-
tado em 1% do imposto 
devido por mês de atraso 
(limitado a 20% do impos-
to total) ou em R$ 165,74, 
prevalecendo o maior va-
lor. Não será preciso bai-
xar um novo programa. 
O próprio sistema fará a 
atualização dos valores na 
hora de imprimir a guia.

A Receita Federal rece-
beu até 30 de abril, último 
dia do prazo de entrega, 
30.677.080 de declara-
ções, crescimento de 4,8% 
em relação ao ano passa-
do. De acordo com o Fis-
co, a causa provável para 
o aumento é que mais con-
tribuintes resolveram en-
tregar a declaração dentro 
do prazo este ano.

O programa de preen-
chimento da declaração 
do Imposto de Renda da 
Pessoa Física de 2019, ano 
base 2018, está disponível 
no site da Receita Federal. 
Também é possível preen-
cher e enviar o documen-
to por meio do aplicativo 
Meu Imposto de Renda 
para tablets e celulares. 
Por meio do aplicativo, é 
possível ainda fazer retifi-
cações depois do envio da 
declaração.

O pagamento das res-
tituições começa em 17 
de junho e vai até 16 de 
dezembro, em sete lotes 
mensais. Quanto antes o 
contribuinte tiver entre-
gado a declaração com os 
dados corretos à Receita, 
mais cedo será ressarcido. 
Têm prioridade no recebi-
mento pessoas com mais 
de 60 anos, contribuintes 
com deficiência física ou 
mental e os que têm doen-
ça grave.

Segundo a Receita, o 
contribuinte pode acom-
panhar o processamento 
da declaração no serviço 
Meu Imposto de Ren-
da, disponível no Centro 
Virtual de Atendimento 
(e-CAC), no site da Recei-
ta. Por meio do extrato, é 
possível verificar pendên-
cias e fazer uma declara-
ção retificadora para evi-
tar cair na malha fina.

Neste ano, está obri-
gado a declarar quem 
recebeu rendimentos tri-
butáveis, em 2018, em 
valores superiores a R$ 

Extrato

Restituições

As prorrogações a que se refere a porta-
ria deverão ser feitas por meio do Sistema de 
Financiamento ao Estudante (SisFIES), no 
site do Ministério da Educação e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação.

28.559,70. No caso da ati-
vidade rural, deve decla-
rar quem teve receita bru-
ta acima R$ 142.798,50.

Também estão obri-
gadas a declarar as pes-
soas físicas residentes 
no Brasil que receberam 
rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, 
cuja soma for superior a 
R$ 40 mil; que obtiveram, 
em qualquer mês, ganho 
de capital na alienação de 
bens e direitos, sujeito à 
incidência do imposto ou 
que realizaram operações 
em bolsas de valores; que 
pretendem compensar 

prejuízos com a atividade 
rural; que tiveram, em 31 
de dezembro de 2018, a 
posse ou a propriedade de 
bens e direitos, inclusive 
terra nua, de valor total 
superior a R$ 300 mil; 
que passaram à condição 
de residentes no Brasil 
em qualquer mês e assim 
se encontravam em 31 de 
dezembro ou que opta-
ram pela isenção do IR 
incidente sobre o ganho 
de capital com a venda de 
imóveis residenciais para 
a compra de outro imóvel 
no país, no prazo de 180 
dias contados do contrato 
de venda.

A Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, está reali-
zando a pintura da ciclofai-
xa na Rua Ilineu Possatto e 
Avenida Luiz Pinheiro até o 
cruzamento com a Rua Er-
melino Sampaio.

Segundo a prefeitura, a 
iniciativa tem como objeti-
vo oportunizar a utilização 
compartilhada das ruas 
pelos pedestres e ciclistas 
incentivando a prática es-
portiva e de atividades de 
lazer. O projeto, segundo a 
prefeitura, deverá ser am-
pliado para outras vias do 
município.

Arapoti implanta ciclofaixa 
na Avenida Luiz Pinheiro

Lazer

ARAPOTI

A Ciclofaixa também deverá ser implantada em outras vias. 
Foto: Divulgação
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Apesar do desemprego se manter 
em alta no país, municípios da 

região tem gerado postos

Alunos Mega conquistam 
provas na categoria kids da 

Corrida do Trabalhador 

Emprego e renda

No último dia 30 de 
abril, o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística) divulgou que 
a taxa de desemprego no 
país se manteve alta em 
12,7% neste primeiro tri-
mestre de 2019. Hoje são 
13,4 milhões de brasilei-
ros sem emprego. Apesar 
dos números elevados, os 
municípios da região têm 
gerado mais postos de tra-
balho.

No primeiro trimestre 
deste ano, segundo dados 
do CAGED (Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados), Jaguariaí-
va teve um saldo positivo 
de 118 vagas de trabalho 
geradas nos meses de ja-
neiro, fevereiro e março. 
No período foram contra-
tados no município 1.146 
trabalhadores e demitidos 
1.028. O que representa 
52,17% de admissões no 
período e 47,29% de des-
ligamentos. Jaguariaíva 
tem 7.741 empregos for-
mais. 

Já em Arapoti, no 
mesmo período, segundo 
dados do CAGED, o sal-
do também foi positivo 
com 97 postos de trabalho 
gerados. Entre janeiro e 
março foram contratados 

Na manhã deste dia do trabalhador, 1º 
de maio, aconteceu a 10ª Corrida do Traba-
lhador. A novidade desta edição foi a catego-
ria kids, participando alunos de 08 a 15 anos 
de idade. Os alunos do Colégio Mega Jagua-
riaíva participaram com grande número de 
jovens atletas e conquistaram diversos luga-
res no pódio.

- Pedro Toniolo - 4° Ano (200 m – Campeão)
- Ana Clara Campos de Paula - 6° Ano (300m – Campeã)
- Tamy Rodrigues Fogaça. - 6° Ano (300m - Vice-Campeã)
- João Pedro Aoto Proença - 6° Ano (300m – Campeão)
- José Arthur Machado Couto. - 6° Ano (300m - Vice-Campeão)
- Rafael Albino Batista - 9° Ano (500m – Campeão)
- Belchior Nogueira Malaquias - 9° Ano (500m - 3°lugar)

625 trabalhadores contra 
528 demitidos, represen-
tando 54,21% de admis-
sões e 45,79% de desliga-
mentos, um número um 
pouco melhor de que os de 
Jaguariaíva. Arapoti tem 
5.367 empregos formais.  

Os números divulga-
dos pelo IBGE na última 
terça-feira, tratam-se da 
maior taxa desde o trimes-
tre terminado em maio de 
2018. Segundo o IBGE, 
número de subutilizados 
atingiu o recorde de 28,3 
milhões de pessoas.

A taxa ficou 1,1 ponto 
percentual acima da re-
gistrada no 4º trimestre, 
quando o desemprego es-
tava em 11,6% da força de 
trabalho. Frente a um ano 
antes, porém, o índice está 
0,4 ponto percentual me-
nor. No 1º trimestre do 
ano passado, a taxa estava 
em 13,1%.

De acordo com o IBGE, 
a alta do desemprego no 
1º trimestre representa a 
entrada de 1,2 milhão de 
pessoas na população de-
socupada na comparação 
com o trimestre encerrado 
em dezembro.

Números do desemprego

Confira os principais resultados:

Arapoti e Jaguariaíva têm saldo positivo de empregos. 
Foto: Divulgação

JAGUARIAÍVA
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