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O Governo do Estado confirmou a 
inclusão da rodovia PR-092 no 
trecho entre Jaguariaíva e Santo 
Antônio da Platina no pacote de 
concessões federais. Secretário de 
Infraestrutura e Logística, Sandro 
Alex, afirmou que tarifas seriam 
de 50% a 60% mais acessíveis.

Inscrições para o ENEM 2019 
se encerram nesta sexta-feira Ônibus escolares 

estavam transportando 
alunos com pneus carecas

Produtores arapotienses 
de gado holandês recebem 
prêmios nacionais

Sicredi é destaque em 
ranking de fundos de 
investimento

ACIAJA promoveu com 
sucesso o 5°. Jantar Italiano 
e o 4°. JaguarFashion

TCE-PR suspende reajuste 
de 12,1% na tarifa de água 
e esgoto da Sanepar

Hospital Carolina Lupion 
passará a atender gestantes 
de Sengés

Arapoti desenvolve plano 
municipal de arborização

Página Social 
presta homenagem às mães

Nas próximas semanas, o Governo do Estado deve iniciar as obras de conservação e manutenção da rodovia
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Na última semana o 
Governo do Estado confir-
mou a inclusão da rodovia 
PR-092, no trecho entre 
Jaguariaíva e Santo Antô-
nio da Platina, no pacote de 
concessões federais. A lici-
tação deve ser realizada até 
2021. A concessão da PR-
092 fará parte do novo anel 
de integração proposto pelo 
Governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior.

 Além dos 2.500 quilô-
metros do atual anel, serão 
englobados no pacote de 
concessões da União, a PR-
092, a PR-323, no noroeste 
do estado, a PR-280, corre-
dor do Sudoeste, a BR-153, 
conhecida como Transbra-
siliana, e os contornos de 
Londrina, Ponta Grossa e 
Cascavel.

“A inclusão da PR-092, 
neste novo anel de integra-
ção, trará um desenvolvi-
mento muito grande para 
a região, levando muita 
riqueza, atraindo novas in-
dústrias, gerando emprego 
em renda” comentou o Se-
cretário de Infraestrutura e 
Logística do Paraná, Sandro 
Alex. Ele afirmou que os in-
vestimentos serão realiza-
dos  logo no início da con-

cessão, programada para 
2021.

O secretário também co-
mentou sobre a implatação 
dos pedágios com a nova ro-
dovia concessionada. “Será 
um novo modelo com tari-
fas mais justas, que fiquem 
pelo menos de 50% a 60% 
mais acessíveis aos usuá-
rios” revelou. 

Sandro também afirmou 
que a PR-092 é uma priori-
dade do Governador Rati-
nho Jr. e terá uma atenção 
especial por parte da admi-
nistração. “A determinação 
passada pelo Governador é 
para eu cuidar pessoalmen-
te desta rodovia” disse.

Enquanto aguarda a 
abertura de licitação para 
o pacote de concessões fe-
derais, a rodovia PR-092 
está contemplada dentro do 
programa de revitalizações 
de estradas do Paraná, tam-
bém anunciado na última 
semana pelo Governo do Es-
tado. Serão investidos mais 
de R$ 2 bilhões em obras de 
recuperação e manutenção 
de 9,8 mil quilômetros da 
malha viária estadual.

“A 092 está incluída em 

A Prefeitura divulgou 
os números referentes ao 
funcionalismo público do 
Município. Conforme dados 
apresentados pela adminis-
tração municipal, a gestão 
conta com 1.201 funcioná-
rios concursados de um total 
de 1.372 servidores, o que 
representa 87% da equipe. O 
restante se divide em contra-
tos temporários (20), estagi-
ários (33), agentes comuni-
tários de Saúde (18), jovens 
aprendizes (21) e comissio-
nados (79).

O comunicado divulga-
do pela prefeitura, informou 
que, antes de 2009, Jagua-
riaíva mantinha mais de 400 
funcionários comissiona-
dos e contratados. Somente 
o extinto Conselho Doutor 
Santos, cuja função era gerir 
o Hospital Carolina Lupion, 
abrigava um número próxi-
mo de 300 funcionários sem 
concurso público. As funções 
iam de marceneiro a médicos, 
que não ficavam apenas lota-
dos na instituição hospitalar, 
mas em diversos setores fora 
de sua área de abrangência. 
Os contratos, de cunho ques-
tionável, mas que eram pagos 
com dinheiro público, acaba-
ram gerando inúmeras ações 

civis públicas que tramitam 
no judiciário até hoje.

Desde então, segundo a 
administração, foram toma-
das medidas para colocar a 
administração em dia, entre 
elas, a realização de 7 concur-
sos e 3 testes seletivos desde 
2009. Na atual gestão, o nú-
mero de comissionados é de 
79 que, representando 5,7%.

Essas ações, segundo 
afirma a atual gestão, tra-
zem impacto na economia. 
Hoje, Jaguariaíva trabalha 
dentro do limite prudencial 
nas despesas públicas de 
pessoal, que é de 54% da re-
ceita corrente líquida (RCL). 
Mensalmente são gastos R$ 
3.369.088 milhões com a fo-
lha de pagamento, sendo as 
duas maiores pastas a Secre-
taria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes com 545 
efetivos, seguida pela Secre-
taria Municipal de Saúde, 
com 360 servidores.

Esses valores acabam 
sendo novamente injetados 
na economia do município. 
Destaca-se, também, que o 
número de servidores mu-
nicipais compõe o maior 
segmento de empregos no 
município que, com 40 mil 
habitantes, necessita de uma 
equipe ampla e especializada 
em cada secretaria.

Rodovia PR-092 será concessionada 
e pedagiada até 2021

Prefeitura de Jaguariaíva tem 
1.201 funcionários concursados

Infraestrutura

Gestão Pública

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

Trafegam diariamente pelo trecho aproximadamente 
seis mil veículos, a maioria pesados

toda sua extensão. Não será 
uma manutenção apenas 
superficial e sim profunda. 
Já estaremos entrando em 
alguns trechos dentro de 
alguns dias” falou o secretá-
rio. As obras de restauração 
e conservação serão feitas 
ao longo de três anos, com 
início imediato, e compre-
endem grande parte da ma-
lha viária estadual, que é de 
12 mil quilômetros.

As obras foram dividi-
das em 33 lotes, conforme 
as superintendências re-
gionais do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), e abrangem todo o 
Estado. Na regional Leste 
serão revitalizados 488 qui-
lômetros de rodovias; nos 

Campos Gerais serão 1,9 mil 
quilômetros; no Norte, 1,9 
mil quilômetros; no Noro-
este, 3,2 mil e no Oeste 2,3 
mil.

Sandro Alex também 
confirmou que em um mês 
serão anunciadas obras de 
ampliação de capacidade. 
Vamos lançar em 30 dias 
um grande banco de proje-
tos executivos que prevêem 
terceiras faixas, ampliação 
de capacidade, duplicações 
em todo o Estado do Paraná 
e a 092 também será con-
templada com este projetos 
executivos para terceiras 
faixas e marginais” concluiu 
o secretário.

Pedágio

Revitalização Terceiras Faixas

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

Número representa 87% do percentual total de 
servidores públicos. Foto: Divulgação

Contudo, afirma a atual 
administração, os reflexos de 
gestões passadas ainda pena-
lizam Jaguariaíva. Com uma 
dívida milionária decorrente 
de ações trabalhistas impe-
tradas mediante contrata-

ções irregulares, desde 2010 
são pagas parcelas de preca-
tórias mensalmente. Atual-
mente o valor das parcelas é 
de R$ 58 mil ao mês, a “he-
rança” de gestões passadas 
vai até 2024.
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O Sicredi, por meio de sua 
gestora de recursos, é desta-
que em mais um ranking de 
fundos de investimento. A 
Asset do Sicredi ocupa a 18º 
posição do ranking Top Asset 
da revista Investidor Institu-
cional com mais de R$ 31 bi-
lhões de recursos sob gestão. 
A revista é o principal canal 
de comunicação com profis-
sionais de fundos de pensão, 
regimes próprios de previ-
dência e gestores de recursos. 

No final de 2018, a Asset 
do Sicredi também foi desta-
que no ranking de fundos de 
previdência do “Guia Valor 
FGV” e destaque na lista dos 
“Melhores Fundos de Renda 
Fixa” na categoria indexados, 
no especial “Onde Investir 
em 2019” da revista IstoÉ Di-
nheiro. Além disso, no início 
de 2019, a gestora obteve seu 
primeiro rating de gestão, o 
qual foi emitido pela Fitch 
Ratings, instituição externa 
altamente reconhecida, que 
possui escala global, de modo 
que a Asset passou pelos mes-
mos critérios de avaliação 
aplicado para outras gestoras 
de investimento internacio-
nais.

Agestora do Sicredi é res-
ponsável por gerir os recursos 
da liquidez das atuais 114 co-
operativas de crédito filiadas 
ao Sistema, os recursos dos 
associados aplicados em fun-
dos de investimento e fundos 
de previdência privada dis-
tribuídos nas agências e as 
carteiras e fundos destinados 
a investidores institucionais. 
Para Ricardo Sommer, dire-
tor executivo de Gestão de 
Recursos, os reconhecimen-
tos à área estão relacionados 
à solidez sistêmica da insti-
tuição financeira cooperativa 
que mais cresce no país. 

“Nossa gestão é focada 
em renda fixa, dos produtos 
mais simples aos de maior 
complexidade e maior risco, e 
nossa missão é disponibilizar 
as oportunidades mais ren-
táveis aos nossos associados. 
Nosso processo de decisão de 
investimentos e controles rí-
gidos sobre as exposições aos 
riscos de nossos mandatos, 
qualidades ressaltadas pela 
avaliação da Fitch Ratings, 
permitem segurança e maior 
aderência aos retornos espe-
rados pelo nosso investidor”, 
ressalta Sommer.

Alunos do 4° ano do Ensino Fundamental I, vi-
sitando a Câmara de Vereadores de Jaguariaíva. Co-
nhecendo a casa de leis e integração dos alunos na 
vida pública do município.

A turma do 9° ano, recebendo a Camiseta Oficial 
"Rumo à Formatura".

Flashes do Dia das Mães

Reunião de pais, com excelente palestra proferi-
da pelo Delegado Regional de Polícia, de Jaguariaí-
va, Dr. Derick Moura Jorge.

Na 10ª Corrida do 
Trabalhador, no dia 01 de 
maio, em Jaguariaíva, ca-
tegoria kids, atletas do Co-
légio Mega participaram e 
foram destaque no evento. 
Em especial, os seguinte 
alunos: 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; Bel-
chior Nogueira Malaquias - 9° ano, 500m - 3°lugar.

Sicredi é destaque no 
ranking Top Asset de 

fundos de investimento
Mega Momentos no Colégio

Finanças
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Produtores rurais de Arapoti 
são premiados como os 

melhores em gado holandês

Agronegócio

Ronald Elgersma (esquerda) na premiação da ABCBRH. 
Foto: Divulgação

Korstiaan Bronkhorst (quarto da esquerda para a direita) 
na premiação. Foto: Divulgação

Adriaan Frederik Kok (primeiro da esquerda para a direita) 
na premiação. Foto: Divulgação

Cooperados da CAPAL estão 
entre os melhores criadores e 
expositores de gado da raça Ho-
landesa no país. A certificação é 
da Associação Brasileira dos Cria-
dores de Bovinos da Raça Holan-
desa (ABCBRH), e foi anunciada 
em evento ocorrido em Caram-
beí, no fim do mês passado. O 
ranking dos premiados é baseado 
no resultado de exposições de três 
Estados: Paraná, Minas Gerais e 
São Paulo.

Os produtores Pedro Elger-
sma, Adriaan Frederik Kok e 
Korstiaan Bronkhorst se destaca-
ram na premiação com animais 
referências em genética, além do 
trabalho em manejo. Na varieda-
de Vermelho e Branco, Kok ven-
ceu como melhor afixo, criador e 
expositor de gado jovem e adulto, 
além de ser o campeão pela vaca 
vitalícia e reservada de 4 anos.

Já Bronkhorst, disputando 
também na Vermelho e Branco, 
teve as conquistas: reservada 
bezerra sênior, reservada novi-
lha intermediária, novilha sênior 

campeã e reservada, júnior 2 anos 
campeã e reservada, júnior 3 anos 
campeã, campeã e reservada jo-
vem, 5 anos reservada e reservada 
grande campeã.

Na variedade Preto e Bran-
co, Pedro Elgersma foi o melhor 
afixo, criador e expositor gado 
adulto. Somado a isso, também 
teve a vaca campeã 1 ano parida, 
reservada 2 anos júnior, reserva-
da 3 anos sênior, reservada vaca 
jovem, campeã 5 anos, reservada 
vaca adulta e, por fim, a grande 
campeã.

“A premiação é resultado do 
trabalho que a gente faz em cima 
da genética e do manejo. Em toda 
a exposição fazemos um trabalho 
para que os animais cheguem na 
pista em condições, como dieta 
balanceada e cabresto”, explica 
Ronald Elgersma, filho de Pedro.

Os sêmens dos animais dele 
são importados dos Estados Uni-
dos e Canadá. Atualmente, a pro-
priedade de Pedro Elgersma tem 
200 vacas em lactação, todas da 
raça Holandês, variedade Preto e 
Branco, com produção de 34 a 35 
litros de leite/vaca por dia.

Integralidade

ARAPOTI

Um requerimento apre-
sentado pela Comissão de 
Educação (CESAS) da Câ-
mara Municipal cobrou 
medidas urgentes para 
troca de pneus de  ônibus 
da Secretaria de Educa-
ção. A Situação precária 
dos pneus foi verificada em 
uma visita da Comissão ao 
pátio da Prefeitura. Segun-
do justificativa da CESAS, 
diversos pneus estavam em 
péssimo estado e sem con-
dições de trafegar.

Para esclarecer a falta 
de manutenção e substitui-
ção, a Comissão solicitou 
ainda informações sobre a 
quantidade de pneus com-
prados para a Secretaria 
de Educação nos anos de 
2017, 2018 e 2019, e quan-
do foi realizado o último 
processo licitatório para 
compra de pneus. “Ficamos 
perplexos e assustados com 
o estado crítico dos pneus. 

Pelo que nos relataram, os 
pneus que são descartados 
pela Saúde, são utilizados 
na Educação”, disse o ve-
reador Jean Klichowski 
(MDB), membro da Comis-
são. “Não estamos buscan-
do culpados, mas precisa-
mos detectar onde está a 
falha para que nossos alu-
nos não sejam colocados 
em risco”.

O Presidente da Comis-
são, Divair da Silva (PV), 
informou que os ônibus 
grandes estão bem abaste-
cidos de pneus, mas que o 
problema está nos micro-ô-
nibus. “O uso desses pneus 
coloca em risco a vida de 
alunos e profissionais que 
utilizam este serviço. Es-
tamos lidando com vidas, 
e principalmente vida de 
crianças”, alertou.

Outra preocupação dos 
vereadores que compõem a 
CESAS, é se existe nos ôni-
bus escolares cinto de segu-
rança para os alunos.

Os municípios de Jagua-
riaíva e Sengés discutiram 
nesta segunda-feira, 13, a 
prestação de serviços pelo 
Hospital Municipal Carolina 
Lupion (HMCL) a pacientes 
sengeanas. O acordo foi espe-
cífico para serviços de partos 
via SUS (Sistema Único de 
Saúde) à cidade vizinha que 
não possui maternidade.

A reunião sobre a pactua-
ção ocorreu na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semus) de 
Jaguariaíva, com a presença 
dos prefeitos de Jaguariaíva e 
Sengés, José Sloboda (Juca) e 
Nelson Pezinho, diretor da 3ª 
Regional de Saúde, Robson 
Xavier da Silva, secretárias 
municipais de Saúde Amália 
Cristina Alves (Jaguariaíva) 
e Jaqueline Nunes (Sengés), 
diretor do HMCL, Josias Za-
charow Pedroso, secretários 
municipais Marlus Barbosa e 
Cleberton Bortoluzze, médi-
cos, enfermeiras e técnicos.

Jaguariaíva será referên-
cia de Sengés apenas para 
gestantes de risco habitual. 
“As de alto risco devem ser 
encaminhadas para outros 
hospitais referenciados. Além 
disso, o pré-natal também 
continuará sendo feito na ci-
dade de origem da paciente”, 
disse Amália, da Semus de 
Jaguariaíva. A secretária Ja-

queline relatou que a média 
de encaminhamentos será de 
até 12 gestantes ao mês, acres-
centando ainda que a melho-
ria vai contribuir no sistema 
de altas hospitalares em sua 
cidade.

Diferente de hospitais 
da região, que inclusive sus-
penderam atendimentos, o 
HMCL atende a demanda 
local, registra sobra de leitos 
e tem capacidade para expan-
são. O prefeito José Sloboda 
destaca que, além de estender 
as mãos a um município vizi-
nho, a intenção com a pactu-
ação é melhorar a eficiência. 
“Como contrapartida a este 
serviço que vamos prestar de-
vemos receber do Governo do 
Estado verbas para custeio, 
com expectativa também de 
recursos para os investimen-
tos que precisamos fazer”, 
esclareceu.

A medida também vem 
ao encontro da perspectiva 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, que deve atuar na in-
tegração de serviços, registrou 
Silva, diretor da 3ª Regional. 
Ele relatou que a ideia é que 
hospitais mais estruturados 
tenham apoio do SUS para 
contribuir com o atendimen-
to de vazios assistenciais em 
microrregiões, além de desa-
fogar outras estruturas hos-

Ônibus escolares estavam 
transportando alunos com pneus carecas

Perigo

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

Vereadores estiveram verificando a situação precária 
dos pneus. Foto: Divulgação

Prefeito de Sengés, Nelson "Pezinho" participou da reunião 
com representantes da 3ª Regional de Saúde

Hospital Carolina Lupion fará 
partos de gestantes de Sengés

Saúde

pitalares. “Nós não consegui-
remos prover a assistência à 
saúde das pessoas se não tra-
balharmos de forma articula-
da, tanto nos Estados como 
nos Municípios”, disse.

Conforme o gestor regio-
nal, num segundo momento 
o HCML poderá ser referen-
ciado para outras demandas 
de saúde. “Jaguariaíva tem 
localização estratégica, por 
isso queremos fortalecer esta 
unidade hospitalar, a fim de 
que possa atender melhor 
ainda os munícipes daqui e 
também apoiar aos de outras 
regiões. Este é um processo 
que estamos iniciando ago-
ra”, completa. Silva citou a 
possibilidade de ampliação de 
atendimentos de especialida-
des e cirurgias eletivas.

O prefeito Nelson Pezi-
nho comemorou a parceria 

com Jaguariaíva, que fica a 
menos de 50 quilômetros de 
Sengés, impactando na pre-
servação da saúde de mães e 
nascituros. Ele observou que 
esta alteração vai beneficiar 
principalmente às moradoras 
da zona rural, que ficam mais 
tempo em deslocamento para 
hospitais de Castro e Ponta 
Grossa. Pezinho agradeceu 
à administração municipal 
jaguariaivense, que outra vez 
realiza um gesto humanitário.

 “Quando fomos atingi-
dos pela chuva de granizo 
a Prefeitura de Jaguariaíva 
prontamente nos socorreu, 
com equipes e máquinas para 
colaborar na recuperação dos 
inúmeros danos sofridos pela 
população. Isso nós não po-
demos esquecer e mais uma 
vez deixamos nossos agrade-
cimentos”, evidenciou.

Logo após a repercussão da fiscalização feita pelos vereadores, a Prefeitura, de forma emergencial, fez a compra 
direta de 28 pneus para os ônibus escolares. Os novos já substituíram os que estavam em estado precário. Neste 
mês, a prefeitura também realizou a licitação para a compra de novo lote de pneus.

Prefeitura adquire novos pneus
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- 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!

Em Jaguariaíva  Inscrições abertas. Início do curso neste 
mês de maio. Informe-se pelo telefone 43 3535-7190.

LS  Saplas serviços e instalações elétricas

CURSO DE MECÂNICA DE MOTOS

CLASSIFICADOS

EXPEDIENTE
Propriedade da empre-
sa: SOMAR & EDU-
CAR 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 
Diretor: Augustinho 
A. Ludwig. Jornalista 
e redator: Diego Fer-
nandes Soares DRT/
PR 5005. Diagrama-
ção: Fábio A. Ribeiro. 
Fotos: Foto e Arte Es-
túdio, Diego F. Soares 
e Assessorias.FOLHA 
ONLINE: www.folha-
pr.com.br: Reinaldo 
Ferreira Júnior. OBS.: 
Os artigos assinados 
não representam ne-
cessariamente a opi-
nião do jornal e são de 
responsabilidade de 
seus autores.

VENDE-SE MÓVEIS PLANEJA-
DOS de loja de cosméticos. 
Contato: 43 99618-5020.

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

TERRENO em Jaguariaíva, 
Jardim Primavera, Rua Cas-
cavel, 360m2. A 30 metros 
do asfalto e do ponto de ôni-

Estudo

Apontamentos

Suspensão

A Prefeitura Municipal e 
representantes da empresa 
EcoDet Ambiental, de Lon-
drina, apresentaram aos vere-
adores um pouco do trabalho 
que será realizado na implan-
tação do Plano Municipal 
de Arborização. A reunião, 
ocorrida neste mês de maio, 
contou com a presença da 
Prefeita Nerilda Penna (PP) e 
de todos os vereadores.

O engenheiro agrônomo, 
Osny Átila Gomes, explicou 
que o primeiro passo será re-
alizar um levantamento com-
pleto das espécies de árvores 
existentes na cidade, com res-
pectiva estimativa de idade. 
A partir desse levantamento 
será construído o Plano, que 
vai estipular programação 
para substituição e manu-
tenção das árvores do muni-
cípio, quais serão as espécies 
adequadas para cada espaço, 
instruções para a produção de 
mudas, entre outras informa-
ções. 

A expectativa da empresa 
é que o Plano seja implantado 
por completo dentro dos pró-
ximos 10 anos, com ações de 
curto, médio e longo prazo. 
O engenheiro destacou que 
Arapoti é primeiro município 
em que trabalha que já possui 
legislação que dispõe sobre o 
assunto. É a Lei 1737, aprova-

Arapoti desenvolve Plano 
Municipal de Arborização

Meio Ambiente

ARAPOTI

O primeiro passo será realizar um levantamento completo das 
espécies de árvores existentes na cidade. Foto: Divulgação

Por meio de cautelar 
expedida pelo conselhei-
ro Fernando Guimarães, o 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-PR) suspendeu 
o reajuste de 12,1% da tarifa 
de água e esgoto da Compa-
nhia de Saneamento do Pa-
raná (Sanepar). O aumento 
estava previsto para vigorar 
a partir desta sexta-feira, 17. 

Em seu despacho, o re-
lator do processo acolheu os 
argumentos apresentados 
pela Segunda Inspetoria de 
Controle Externo do TCE-
-PR (2ª ICE), responsável 
pela fiscalização da Sane-
par. De acordo com a avalia-
ção do orgão, desde que se 
promoveu a revisão tarifária 
em 2017, o aumento acumu-
lado da tarifa da Sanepar 
foi de 27,92%, contra uma 
inflação (IPCA), no mesmo 
período, de 12,06%. 

Os técnicos do Tribu-
nal apontaram ainda que, 
enquanto em 2014 foram 
distribuídos aos sócios lu-
cros de aproximadamente 
R$ 200 milhões, em 2018 
os valores ultrapassaram os 
R$ 423 milhões, segundo 
informam os próprios rela-
tórios da Sanepar. 

Em relação ao reajus-
te anual programado para 
2019, a 2ª ICE detectou, na 
documentação encaminha-
da pela Sanepar, uma série 
de imprecisões, bem como a 
ausência da necessária mo-
tivação para a medida. Para 
os técnicos do Tribunal, os 
custos referentes ao Fundo 
Municipal de Saneamen-
to Básico e Abastecimento 
(FMSBA) não poderiam 
ter sido repassados inte-
gralmente ao consumidor. 
Somente a correção dessa 
impropriedade reduziria o 
aumento previsto de 12,1% 
para 8,4%.

Finalmente, a unidade 
técnica indicou que a em-
presa não detalhou suficien-
temente a metodologia ado-
tada para a revisão da tarifa, 
nem os valores considera-
dos nos cálculos, ofendendo 
assim o princípio da trans-
parência e impedindo o efe-
tivo entendimento, por par-
te dos consumidores, dos 
procedimentos empregados 
para aumentar o valor da 
conta de água e esgoto.

Guimarães ainda con-
verteu o processo em To-
mada de Contas Extraordi-
nária, situação na qual são 
apurados fatos e penaliza-
dos eventuais responsáveis.

Por fim, o conselheiro 
também deferiu o pedido 
da unidade técnica para 
que seja constituída uma 
comissão de auditoria mul-
tidisciplinar integrada por 
servidores do Tribunal de 
Contas. O grupo analisará 
a metodologia e os cálculos 
que fundamentaram tanto 
o reajuste tarifário previsto 

TCE-PR suspende reajuste de 12,1% 
na tarifa de água e esgoto da Sanepar

Reajuste

da em julho de 2017, de auto-
ria do vereador Divair da Sil-
va (PV), que trata de normas 
para a arborização municipal.

O Secretário Municipal 
de Meio Ambiente, Reginal-
do Felisbino, disse que com 
os estudos será possível co-
nhecer e avaliar o patrimônio 
arbóreo existente, identificar 
locais para o plantio de novas 
árvores, localizar árvores com 
necessidades de intervenção 
(poda, tratamento ou remo-
ção) e definir prioridades.

“Com base nesses estudos 
poderemos realizar nosso tra-
balho com mais eficácia, evi-
tando transtornos em razão 
da existência de árvores ina-
dequadas ao ambiente urba-

no e, com isso, levando mais 
segurança à população”. O 
Secretário acrescenta ainda, 
que com o plano, será possí-
vel monitorar a arborização 
visando identificar taxa de so-
brevivência das árvores, quais 
espécies são mais adequadas 
e resistentes.

“Com esse estudo tere-
mos a estimativa dos custos 
da arborização e, com isso,  
poderemos elaborar um pla-
nejamento adequado para a 
manutenção adequada das 
árvores da cidade”, destacou 
a Prefeita Nerilda Penna. A 
versão preliminar do Plano 
Municipal de Arborização 
Urbana será levada ao conhe-
cimento do público para dis-
cussão em audiência pública 
ainda sem data definida

para 2019 quanto outros re-
alizados anteriormente pela 
empresa.

Na visão da unidade 
técnica, essa situação tem 
como base a própria meto-
dologia de reajuste proposta 
pela companhia, que con-
tém inconsistências. Mes-
mo assim, a Agência Regu-
ladora dos Serviços Públicos 
Delegados de Infraestrutura 
do Paraná (Agepar) limitou-
-se a acatar o cálculo apre-
sentado pela empresa.

Em relação ao reajus-
te anual programado para 
2019, a 2ª ICE detectou, na 
documentação encaminha-
da pela Sanepar, uma série 
de imprecisões, bem como a 
ausência da necessária mo-
tivação para a medida. Para 
os técnicos do Tribunal, os 
custos referentes ao Fundo 
Municipal de Saneamen-
to Básico e Abastecimento 
(FMSBA) não poderiam 
ter sido repassados inte-
gralmente ao consumidor. 
Somente a correção dessa 
impropriedade reduziria o 
aumento previsto de 12,1% 
para 8,4%.

Finalmente, a unidade 
técnica indicou que a em-
presa não detalhou suficien-
temente a metodologia ado-
tada para a revisão da tarifa, 
nem os valores considera-
dos nos cálculos, ofendendo 
assim o princípio da trans-
parência e impedindo o efe-
tivo entendimento, por par-
te dos consumidores, dos 
procedimentos empregados 
para aumentar o valor da 
conta de água e esgoto.

No despacho desta se-
gunda-feira, o conselheiro 
Fernando Guimarães, após 
oportunizar a defesa por 
parte da Sanepar e da Age-
par, considerou que apenas 
a dúvida sobre a regulari-
dade dos cálculos utilizados 
para efetuar o reajuste tari-
fário justifica a suspensão 
do aumento por meio de de-

cisão cautelar. Ele apontou 
ainda como motivos para a 
adoção da medida: a falta de 
transparência acerca da me-
todologia adotada pela em-
presa; o fato de os últimos 
aumentos terem superado 
sensivelmente os índices 
inflacionários; e a eviden-
te boa saúde financeira da 
companhia.

Entretanto, o relator 
destacou que não vê indí-
cios de que houve improbi-
dade, má-fé ou ação dolosa 
no caso. Para Guimarães, é 
necessário, em primeiro lu-
gar, que sejam esclarecidos 
os critérios utilizados para 
efetuar os reajustes, para 
que se possa averiguar se 
eles estão obedecendo aos 
princípios da modicidade 
tarifária, da ampla proteção 
ao usuário e da capacidade 
de pagamento dos consumi-
dores.

"Não somos contra a 
remuneração do capital, afi-
nal a Sanepar, como empre-
sa de economia mista, deve 
seguir as regras do mercado 
para atrair investidores. O 
que pode ser questionado 
é o patamar desta remune-
ração, pois é preciso que a 
definição do valor da tarifa 
atenda, ao mesmo tempo, 
aos interesses dos usuários, 
dos acionistas e do Estado, 
responsável pelas tarifas so-
ciais e pela universalização 
do acesso ao sistema", afir-
mou ele.

Ainda de acordo com 
Guimarães, a intenção do 
TCE-PR é que a questão seja 
resolvida o mais rapida-
mente possível, por meio de 
um amplo diálogo entre o 
Tribunal, a Sanepar, a Age-
par e a própria sociedade, 
evitando ainda a judicializa-
ção do caso. O conselheiro 
defendeu inclusive a reali-
zação de audiências públi-
cas por parte das entidades 
interessadas, com o objeti-
vo de realizar uma discus-
são aberta sobre os índices 
utilizados para os reajustes 
das tarifas de água e esgoto 
efetuados desde 2014.

bus 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.
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Exame será aplicado nos dias 03 e 10 de novembro. 
Foto: Divulgação 

Quem ainda não se ins-
creveu para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
2019 tem até esta sexta-fei-
ra, 17, para fazer a inscrição 
pela internet. No dia 17 tam-
bém encerra o prazo para 
solicitar atendimento espe-
cializado e específico e para 

alterar dados cadastrais, 
município de provas e opção 
de língua estrangeira.

A taxa de inscrição para 
o Enem é de R$ 85. Quem 
não tem isenção de taxa 
deve fazer o pagamento até 
o dia 23 de maio. O prazo 
para pedidos de atendimen-

Paraná, 15 de maio de 
2019 - Uma parceria entre 
Klabin e Governo do Estado do 
Paraná vai revitalizar 22 quilô-
metros da rodovia PR-092, que 
liga os municípios de Jaguaria-
íva e Doutor Ulysses, no Norte 
Pioneiro. O investimento em 
infraestrutura está estimado em 
R$ 3,5 milhões, e visa garantir 
uma melhor trafegabilidade na 
região, além de dar mais segu-
rança para os moradores que 
precisam se deslocar entre os 
dois municípios.

A Klabin, que possui opera-
ção florestal na região, irá execu-
tar as melhorias. Em contrapar-
tida, o Governo do Estado, por 
meio do DER (Departamento 
de Estradas e Rodagem), fará 
a doação de mais de 17 mil me-
tros cúbicos de fresado, que é 
o asfalto triturado retirado da 
manutenção das rodovias pavi-
mentadas.

“Essa obra está em linha 
com nossa Política de Sustenta-
bilidade, pois vai beneficiar a po-
pulação de toda a região, trazen-
do mais segurança e melhores 
condições de tráfego para a ro-
dovia”, afirma o gerente de Re-
lações com a Comunidade, Meio 
Ambiente e Certificação Flores-
tal da Klabin, Uilson Paiva.

De acordo com o coordena-
dor de estradas da Klabin, Jairo 
Woruby, com previsão de térmi-
no para julho de 2019, as obras 
contemplam aumento para sete 
metros de largura em toda a ex-
tensão, readequação de curvas, 
melhoria no sistema de drena-
gem e escoamento de água e 
aplicação de cascalho e fresado.

“Para aumentar a seguran-
ça durante a realização da obra, 
poderão ocorrer intervenções no 

transito, conforme necessidade. 
Por isso, recomendamos à popu-
lação que redobre a atenção ao 
passar no local e siga as sinaliza-
ções e indicações dos operadores 
de trânsito”, acrescentou Jairo.

A Klabin é a maior produto-
ra e exportadora de papéis para 
embalagens do Brasil, líder nos 
mercados de embalagens de 
papelão ondulado e sacos in-
dustriais e única companhia do 
país a oferecer ao mercado uma 
solução em celuloses de fibra 
curta, fibra longa e fluff. Funda-
da em 1899, possui 17 unidades 
industriais no Brasil e uma na 
Argentina. Somente no Paraná, 
gera mais de 10 mil empregos 
(diretos e indiretos), em mais 
de 25 municípios próximos das 
operações da companhia, princi-
palmente, na região dos Campos 
Gerais.

A empresa é pioneira na 
adoção do manejo florestal em 
forma de mosaico, que consiste 
na formação de florestas planta-
das entremeadas a matas nati-
vas preservadas, formando cor-
redores ecológicos que auxiliam 
na manutenção da biodiversi-
dade. A área florestal da compa-
nhia no Paraná compreende o 
total de 342 mil hectares, sendo 
142 mil de mata nativa. A Klabin 
também mantém um Parque 
Ecológico, na Fazenda Monte 
Alegre, em Telêmaco Borba, 
para fins de pesquisa e conser-
vação, atuando no acolhimento 
e reabilitação de animais sil-
vestres vítimas de acidentes ou 
maus-tratos, auxiliando o traba-
lho de órgãos ambientais. Além 
de contribuir para a preservação 
da flora e fauna da região, inclu-

Trecho de 22 km da rodovia, que liga Jaguariaíva a Doutor 
Ulysses, no Norte Pioneiro, receberá melhorias para 

aumentar a trafegabilidade e segurança do trânsito local

Inscrições para o Enem 2019 
encerram nesta sexta-feira

Klabin investe cerca de R$ 3,5 milhões 
em recuperação da PR-092

Educação

to por nome social vai de 20 
e 24 de maio. As provas do 
Enem serão aplicadas em 
dois domingos, 3 e 10 de no-
vembro.

Quem já concluiu o en-
sino médio ou vai concluir 
este ano pode usar as notas 
do Enem, por exemplo, para 
se inscrever em programas 
de acesso à educação su-
perior como o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) e 
o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) ou de 
financiamento estudantil.

A prova também pode 
ser feita pelos estudantes 
que vão concluir o ensino 
médio depois de 2019, mas 
nesse caso os resultados ser-
vem somente para autoava-
liação, sem possibilidade de 
concorrer a vagas ou a bol-
sas de estudo.

sive de espécies ameaçadas de 
extinção.

Toda a gestão da empresa 
está orientada para o Desenvol-
vimento Sustentável. Na região 
dos Campos Gerais a Klabin de-
senvolve boa parte dos seus pro-
gramas socioambientais, com 
destaque para “Matas Sociais 
- Planejando Propriedades Sus-
tentáveis”, Matas Legais, Proje-
to de Resíduos Sólidos, Crescer 
Lendo, Programa Caiubi, Força 
Verde Mirim e Protetores Am-
bientais.

A companhia também 
aderiu aos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, é signatária 
do Pacto Global e do Pacto 
Nacional para Erradicação 
do Trabalho Escravo, e busca 
fornecedores e parceiros que 
sigam os mesmos valores de 
ética, transparência e respeito 
aos princípios de sustentabili-
dade.

Sobre a Klabin


