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A cidade de Arapoti sedia a fase 
regional dos Jogos Escolares do 
Paraná (JEP's) até a próxima 
quarta-feira, 05 de junho. A 
cerimônia de abertura aconteceu na 
noite desta sexta-feira, no Ginásio 
Otacílio de Souza (Bigodão) que 
recebeu um excelente público.

Constrói Futsal vence UCF nos pênaltis 
e conquista Copa Hendrio Prestes

Expoleite acontece entre os 
dias 25 e 27 de julho em Arapoti

Estado reforça ações para 
conter avanço das drogas

Arapotiense foi 
premiado com 
R$ 2 mil em 
campanha do 
Sicredi

Fati/Fajar se destaca com projeto 
"Faculdade Amiga da Escola"

Jaguariaíva proíbe venda e soltura 
de foguetes barulhentos no município

Polícia prendeu quatro 
pessoas na operação "Alta 
Voltagem" em Jaguariaíva

Mais de 1.500 pessoas estiveram acompanhando a cerimônia de abertura
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Na manhã de quinta-
-feira, 30, a Polícia Civil 
desencadeou a operação 
“Alta Voltagem” com obje-
tivo de desmatelar a prática 
de crimes de receptação em 
ferro-velhos do município. 
A ação foi coordenada pelo 
delegado Derick Moura Jor-
ge e contou com o apoio das 
polícias de Ponta Grossa, 
Arapoti e Sengés. Quatro 
pessoas foram presas e en-
caminhadas à Depol de Ja-
guariaíva.

Segundo o delegado, o 
município, nos últimos me-
ses, registrou um evidente 
aumento dos crimes envol-
vendo a subtração de fiação 
das residências, em especial 
de fios de cobre e de telefo-
nia. “Diante disto, represen-
tamos ao Juízo Criminal de 
Jaguariaíva pela expedição 
dos devidos mandados de 
busca e apreensão em des-
favor dos ferros-velhos lo-
cais, uma vez que somente 
existem os furtos porque 
há quem adquira tais mate-
riais” declarou Moura Jor-

O Presidente Jair Bol-
sonaro informou que pre-
tende enviar até esta ter-
ça-feira, 04 de junho, um 
projeto de lei para ampliar 
o prazo de renovação da 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) de 5 para 
10 anos, além de aumen-
tar de 20 para 40 pontos 
necessário para a suspen-
são do direito de dirigir.

O anúncio foi feito 
após almoço na casa de 
um colega militar em Bra-
sília neste sábado, 1º. Bol-
sonaro afirmou que con-
versou com o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, 
sobre a melhor forma de 
apresentar a proposta ao 

Congresso. “Ele falou que 
projeto de lei é melhor. 
Devemos nesta segunda 
ou terça-feira apresentar” 
disse o presidente, afir-
mando que todo mundo 
vai gostar da ampliação 
do prazo de validade da 
CNH.

O presidente voltou a 
criticar o que ele chama 
de indústria da multa no 
país e pretende continuar 
com sua luta para acabar 
com os radares. “É para 
meter a mão no bolso do 
motorista, só isso. Vamos 
acabar com isso aí” afir-
mou.

Com informações de 
Folha de S. Paulo.

Polícia Civil prendeu quatro 
em operação “Alta Voltagem”

Bolsonaro quer 
aumentar pontos e 
validade da CNH

Segurança

Trânsito

JAGUARIAÍVA

Polícia Civil apreendeu enorme quantidade de fios de cobre e 
cabos de telefonia. Foto: Divulgação/Polícia Civil

A operação contou com o apoio de policiais de Arapoti, Ponta 
Grossa e Sengés. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Quatro pessoas foram foram presas em decorrência da operação, 
sendo 3 em flagrante. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Ação visou desmantelar a prática de crimes de receptação por 
ferro-velhos do município. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Nova CNH; Com projeto, para ser suspenso, motorista teria 
que exceder 40 pontos. Foto: Divulgação

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

ge.
A operação cumpriu 

quatro mandados, os quais 
resultaram na prisão em 
flagrante delito de três indi-
víduos. Também foi apreen-
dida  grande quantidade de 
fios de cobre e fios de tele-

fone, duas armas de fogo e 
diversas munições. Foram 
presos no total quatro pes-
soas, que responderão pelos 
crimes de receptação quali-
ficada e posse irregular de 
arma de fogo de uso permi-
tido.



03GERALFOLHA PARANAENSE1 de junho de 2019

A mídia tem direito de se 
destruir: suicide-se imprensa

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Parafraseando o podcast de Arnaldo Jabor intitu-
lado - País tem direito de se destruir: suicide-se Brasil 
-, que no final de outubro de 2018, se via perplexo com 
a ascensão de Trump nas eleições para a presidência 
dos Estados Unidos.  Discorro, de certo modo, inco-
modado com a disposição que a imprensa brasileira 
e alguns atores de diversos setores da mídia em geral 
apresentam na resistência em aceitar o novo cami-
nho que a sociedade brasileira, representada por sua 
maioria, escolheu. Sociedade essa que, como nos Esta-
dos Unidos de Trump, estava estafada de certos dispa-
rates mancomunados por poderosos grupos formados 
ao longo da história republicana e intensificada nos 
últimos anos. 

Tais grupos seletos se retroalimentavam – quero 
acreditar que já posso utilizar esse verbo no passado 
– das riquezas e do que deveria ser globalmente ex-
plorado econômica e socialmente em benefício de to-
dos. O país surfou ondas enormes entre 2003 e 2007, 
onde o PIB brasileiro saiu de -0,2% de crescimento 
em 2003 e atingiu 6,1% em 2007. Aí veio a crise de 
2008, que derrubou a economia mundial e a brasilei-
ra. Porém, inacreditavelmente, houve uma quase que 
imediata recuperação e em 2010 o PIB brasileiro já 
era de 7,5%. Pode-se então, impulsivamente, concluir: 
incrível performance dos governos Lula e Dilma. E te-
nho que concordar. Para o seleto grupo do conchavo 
governista não existiu período melhor. Muitos saíram 
do nada e se transformaram nos maiores industriais 
do mundo. Presenteamos um homem comum, a um 
preço alto, com o título de homem mais rico do Brasil 
por longa data. Políticos, juristas e ministros ficaram 
mais poderosos do que nunca. 

Enquanto isso, uma simples análise no gráfico do 
PIB, a partir de então, demonstra o preço pago por 
todos. Saiu de 7,5% em 2010 chegando em -4,6% em 
2015 e continuou se arrastando até 2018, com leve re-
cuperação. Além disso, existe também o discurso in-
fundado e hipócrita de que esse período apresentou 
queda na desigualdade social, ou seja, aumento do po-
der dos mais pobres. O que é facilmente desmentido 
pelos dados de equidade social compilados pelos ór-
gãos do próprio governo. A taxa de crescimento anual 
da equidade em 2006 era de 11,17% e em 2015 já era de 
3,75%. Aquela balela de que agora o pobre pode viajar 
de avião. Agora o pobre pode cursar uma faculdade. 
Agora o pobre pode comprar seu chinelinho, tomar 
seu cafezinho e comer seu pãozinho com mortadela. 
Pode sim, mas por seus próprios méritos. Como diria 
a freira do colégio no qual estudei boa parte da vida: 
seu sapo gordo! Líder da resistência! Só um sapo gor-
do, personagem de ficção, para falar tanta patacoada. 

Mas, o sapo só fala porque existe uma mal cheiro-
sa e fajuta imprensa, que dá voz a esses personagens, 
mesmo àqueles que habitam os esgotos das peniten-
ciárias brasileiras, e que alimentam os que vivem no 
limbo e gostam de ouvir mentiras desde que bem con-
tadas. Para estes não importam os dados e, sim his-
tórias. Entretanto, para a imprensa existe o custo da 
credibilidade. Mas, ela tem o direito de se autodes-
truir.

Portanto, suicide-se imprensa.

Alunos do Colégio Mega receberam 
aula de educação financeira

Palestras

Durante a Semana Na-
cional de Educação Finacei-
ra, realizada entre os dias 
20 e 24 de maio, os alunos 
do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio do Colégio 
Mega participaram de uma 
palestra com profissionais 
da Sicredi Novos Horizon-
tes e com a diretora Elaine 
Anhaia.

O gerente da unidade de 
Arapoti, Mauro Yassuhiko 
Endo e o colaborador Luiz 
Filipe do Sicredi falaram 
aos alunos do 1º ao 3º anos 
do ensino médio e do 6º ao 
9º ano do ensino funda-
mental II sobre as formas 
de economizar. Já para os 
alunos do 1º ao º 5º anos 
Ensino Fundamental I a pa-
lestra foi com a diretora do 
Colégio Mega Arapoti, Elai-
ne Anhaia.

ARAPOTI
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O associado da Sicre-
di Novos Horizontes, João 
Luiz Barreto, foi contempla-
do com um prêmio de R$ 
2 mil na campanha “Vem 
Poupar e Ganhar”, iniciada 
no mês de abril e que segui-
rá até dezembro. Ele foi o 
primeiro associado da coo-
perativa este ano a ganhar 
nesta que é a quarta edição 
da campanha de poupança 
premiada realizado pelo Si-
credi nos estados do Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro.

João Luiz esteve acom-
panhado da filha Edna 
Barreto e recebeu o cheque 
simbólico das mãos do ge-
rente da unidade de Arapo-
ti, Mauro Endo. “Temos que 

parabenizar o Sr. João por 
acreditar na cooperativa. E 
esse é o diferencial de ter 
uma poupança no Sicredi. 
Você sempre tem a opor-
tunidade de receber um 
prêmio extra” comentou o 
gerente.

O contemplado ficou 
muito animado com o valor 
recebido. “Agradeço a Deus 
primeiramente e a toda di-
retoria do Sicredi. Estou 
muito contente, realmente 
não esperava” disse o as-
sociado. A promoção “Vem 
Poupar e Ganhar” premia 
com R$ 2 mil, toda a sema-
na, dez associados que man-
tém depósitos programados 
em sua poupança nos esta-
dos do Paraná, São Paulo e 
Rio de Janeiro. 

Todo mês é realizado 
um sorteio de R$ 50 mil e 
ao final da promoção, no 
dia 16 de dezembro, será 
sorteado um prêmio de R$ 
500 mil. Ao todo serão dis-
tribuídos R$ 1,5 milhão em 
prêmios para quem poupa 
com o Sicredi.

“Essa promoção vem 
para valorizar o nosso asso-
ciado e busca criar a cultura 
da poupança em nossa re-
gião. É uma satisfação estar 
entregando este prêmio a 
um associado de Arapoti e 
esperamos que a nossa co-
operativa possa ser contem-
plada por mais poupadores 
ganhadores nesta campa-
nha” disse o diretor-execu-
tivo da Sicredi Novos Hori-
zontes, Neuri Saggin.

Tanto na graduação, 
quanto na pós-graduação, 
quem se matricular em 
qualquer curso do Centro 
Universitário Uninter, no 
dia 08 de junho, não paga 
taxa de vestibular, não paga 
matrícula e ainda ganha um 
curso de inglês on line, to-
talmente gratuito.

O atendimento, no sába-
do, dia 08/jun, será das 9 às 
16 horas, quando as equipes 
dos Polos de Jaguariaíva e 
de Arapoti estarão de pron-
tidão para dar orientações, 
realizar o vestibular, corri-
gir as provas e promover a 

matrícula grátis, no ato.
Para conseguir este be-

nefício, somente no sábado, 
dia 08, o interessado deve 
comparecer munido de seus 
documentos pessoais, no 
período das 9 às 16 horas, 
saindo já matriculado, tan-
to nos cursos de graduação 
quando na pós-graduação.

A UNINTER está pre-
sente no Brasil inteiro, 
com 600 polos comprova-
damente o melhor Centro 
Universitário do Brasil, em 
EAD, conforme divulgado 
pela Revista da Associação 
Brasileiras de Estudantes 

de EAD. Oferta mais de 60 
cursos de graduação e mais 
de 100 cursos de pós-gra-
duação, com autorização, 
credenciamento e reconhe-
cimento do MEC.

Informações detalhadas 
podem ser obtidas no site 
UNINTER.COM

Em Jaguariaíva, a Unin-
ter está no Jardim Matara-
zzo, Rua João Tracz, 162, 
mesmo prédio da Autoesco-
la Ludwig, telefone 43 3535-
3142. Em Arapoti, está na 
Rua Moisés Lupion, 214, 
centro, telefone 43 3557-
1724.

Arapotiense ganha R$ 2 mil 
em promoção do Sicredi

UNINTER com Vestibular e 
Matrícula Grátis no dia 08 de junho

Premiação

ARAPOTI

João Luiz Barreto foi contemplado por manter poupança no Sicredi
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Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

NOVO GOVERNO FEDERAL
Pode-se qualificar o atual governo federal como 

contraditório e empírico, na base do manda e des-
manda, do faz e desfaz.

Mesmo assim, algumas medidas adotas em âmbi-
to jurídico são dignas de serem ressaltadas.

Por exemplo, foi publicada a Medida Provisória 
(MP) da “Liberdade Econômica” em 30.04.2019, 
considerada como importante facilitador do ambien-
te de negócios no Brasil, mas terá que ser mais deba-
tida e detalhada pelo Congresso Nacional para que se 
evite uma série de inseguranças jurídicas, conforme 
avaliam especialistas consultados pela Associação 
dos Advogados de São Paulo:

“A professora de economia do Insper, Juliana 
Inhasz, destaca ainda que a medida não especifica 
o que seriam negócios de baixo risco ambiental, sa-
nitário e social. Para Inhasz, restam dúvidas sobre 
como e quais órgãos definirão o que é uma atividade 
de baixo risco”.

“Por outro lado, o presidente do Instituto Bra-
sileiro de Direito Empresarial (Ibrademp), Daniel 
Kalansky, avalia que a MP traz segurança jurídica 
para os investidores e impactos positivos para o mer-
cado de capitais: “Os fundos de investimentos pode-
rão estabelecer, em seus regulamentos, que a res-
ponsabilidade de cada investidor é limitada ao valor 
de suas cotas. Antigamente, o investidor respondia 
por eventual patrimônio negativo do fundo”, observa 
Kalansky””.

Observa-se da referida Medida Provisória que de 
um lado ela abrange a relação entre empreendedores 
e empresas perante a Administração Pública.

Dentre os benefícios previstos, concedeu-se o di-
reito a liberação da atividade econômica a licença, 
a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os 
demais atos exigidos, com qualquer denominação, 
por órgão ou entidade da administração pública na 
aplicação de legislação, como condição prévia para 
o exercício de atividade econômica, inclusive o iní-
cio, a instalação, a operação, a produção, o funciona-
mento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito 
público ou privado, de atividade, serviço, estabele-
cimento, profissão, instalação, operação, produto, 
equipamento, veículo, edificação e outros.

Estabeleceram-se os princípios da presunção de 
liberdade no exercício de atividades econômicas; da 
presunção de boa-fé do particular; da intervenção 
subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o 
exercício de atividades econômicas.

Por conseguinte, somente demandariam licença e 
alvarás as atividades que envolvam segurança nacio-
nal, segurança pública ou sanitária ou saúde pública, 
e caberá, quando solicitada, à administração pública, 
de forma expressa e excepcional, o ônus de demons-
trar a imperiosidade da restrição. 

Enquanto isso, as demais atividades passaram a 
gozar de presunção de boa-fé do particular e inter-
venção mínima e excepcional do Estado sobre as ati-
vidades econômicas. 

Assim como a garantia de que, nas solicitações de 
atos públicos de liberação da atividade econômica 
que se sujeitam ao disposto nesta Medida Provisó-
ria, apresentados todos os elementos necessários à 
instrução do processo, o particular receberá imedia-
tamente um prazo expresso que estipulará o tempo 
máximo para a devida análise de seu pedido e que, 
transcorrido o prazo fixado, na hipótese de silêncio 
da autoridade competente, importará em aprovação 
tácita para todos os efeitos ficariam 

Vê-se que o Governo Federal atual está se pautan-
do pelo princípio da mínima intervenção estatal nas 
relações entre os cidadãos e a administração pública. 
Inclusive a ponto de determinar que os negócios ju-
rídicos empresariais serão objeto de livre estipulação 
das partes pactuante.

Programação

Berço do melhor gado da 
raça holandesa do Brasil, a 
cidade de Arapoti irá sediar 
a 47ª edição da Expoleite, 
Feira que apresenta desta-
ques em genética e manejo 
dos animais. O evento será 
no Parque de Exposições 
CAPAL, cooperativa organi-
zadora.

A estimativa é que 20 mil 
pessoas participem dos três 
dias de evento, principal-
mente oriundas do Paraná e 
São Paulo. O público poderá 
conhecer os animais da raça 
holandesa mais premiados 
do País, título recentemente 
reforçado pela Associação 
Brasileira dos Criadores de 
Bovinos da Raça Holande-
sa (ABCBRH), que premiou 
três cooperados da CAPAL 
como melhores criadores, 
expositores e afixo.

Os produtores Pedro El-
gersma, Adriaan Frederik 
Kok e Korstiaan Bronkhorst 
se destacaram nas varie-
dades Vermelho e Branco 
e Preto e Branco, gados jo-
vens e adultos.

No dia 25 de manhã se-
rão realizados o Clube de 
Bezerras e o Clube Infantil, 

além da palestra sobre eco-
nomia rural ministrada por 
Claudio Kapp Júnior, da 
Fundação ABC. No período 
da tarde será a vez do pri-
meiro julgamento da Feira, 
do gado jovem holandês 
Vermelho e Branco, seguido 
do adulto da mesma varie-
dade. Também está na pro-
gramação do primeiro dia 
a palestra “Mulheres Co-
operativistas”, ministrada 
pelo professor da Fundação 
Getúlio Vargas e CEO do 
Grupo Datacenso, Claudio 
Shimoyama.

No dia seguinte pela 
manhã o prêmio “Qualidade 
do Leite” será entregue. A 
palestra principal, ministra-
da pelo professor, escritor 
e referência em gestão de 
vendas, marketing e agro-
negócio, José Luiz Tejon, 
também acontece no segun-
do dia. Ele focará sua fala na 
produção leiteira. À tarde, 
será realizado o julgamen-
to do gado jovem holandês 
Preto e Branco e a palestra 
com tema da área agrícola, 
desta vez com o represen-
tante da empresa FC Stone.

No último dia de even-
to, sábado, será realizada 
a Copa dos Puxadores, o 
julgamento do gado adulto 
holandês Preto e Branco e 

Agora está proibido 
vender, comprar e estourar 
foguetes em Jaguariaíva. 
Começou a vigorar, desde o 
último dia 22 de maio, uma 
lei que proíbe a comerciali-
zação, o manuseio, a utiliza-
ção, a queima e a soltura de 
fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos que produzam 
estampidos (barulhos) no 
município de Jaguariaíva.

A lei municipal nº 
2779/2019 foi sancionada 
pelo prefeito José Sloboda 
(DEM) e prevê multa, inter-
dição de estabelecimento, 
cassação de alvará e outras 
sanções para quem desobe-
decer a ela. O autor é o vere-
ador Rafael de Souza (Rafa 
do PR) e os valores recolhidos 
com a aplicação das multas 
serão revertidos para o cus-
teio de programas que visem 
à proteção e ao bem-estar de 
animais. 

“Fico muito feliz em ver 
a minha proposta aprovada 
pela câmara e sancionada 
pelo prefeito agora em 2019 
pois, no ano de 2018, já havia 
feito esta proposição, a qual 
foi rejeitada pela mesma, mas 
graças a Deus com muito tra-
balho e persistência consegui 

mostrar o importante papel 
desta Lei. É uma tamanha 
conquista para Jaguariaíva, 
pois, os fogos de artifício com 
estampido, rojões, bombas e 
foguetes trazem sérios danos 
a saúde humana, ao meio am-
biente e aos animais” comen-
tou o vereador Rafa.

Ele afirma que qualquer 
pessoa pode ser vítima de um 
acidente causado pelos fogos 
ou bombas, e quem mais so-
fre com os fogos ruidosos são 
as pessoas idosas, doentes, 
crianças principalmente os 
autistas e os bebês, que pos-
suem o canal auditivo de ta-
manho reduzido, o que lhes 
causa maior pressão e conse-
quentemente maior risco de 
danos à sua audição. “Lem-
brando que temos um hospi-
tal em uma das extremidades 
da nossa cidade e um asilo 
na outra. Além de cruel, os 
ruídos para estes locais é um 
tanto quanto desrespeitoso e 
infringem outras leis” com-
plementou o parlamentar.

Rafa também ressaltou 
que a lei é importante para 
os animais. “Em se tratando 
dos animais, os PÁSSAROS 
que abandonam seus ninhos 
e acabam voando desorienta-
dos, e já é notada a ausência 
de algumas espécies que têm 

Expoleite acontece entre os 
dias 25 e 27 de julho

Jaguariaíva sanciona lei que 
impede uso de fogos de artifício

Agronegócio

Novidade

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

Arapoti é um dos berços da raça holandesa no país.

Autor da lei foi o 
vereador Rafa do PR

as premiações.
O diretor industrial da 

CAPAL, Lourenço Teixeira, 
afirma que a programação é 
focada no desenvolvimento 
profissional do produtor ru-
ral. “A região tem o melhor 
gado da raça holandesa do 
País, mas isso não vem de 
graça. Acontece devido a 

muito trabalho, atualização 
constante, investimento em 
genética e assistência téc-
nica da cooperativa. E com 
essa seleção de palestrantes 
incentivamos o desenvolvi-
mento do produtor rural e 
ampliamos as possibilida-
des para continuar fazendo 
mais”, destaca.

papel fundamental no con-
trole de doenças como a den-
gue, pois sem o predador as 
pragas proliferam-se de ma-
neira muito rápida. Os cães 
e gatos que, em pânico, com 
a queima dos fogos, podem 
se enforcar em suas coleiras, 
além de poderem ser atrope-
lados ou até atacar pessoas no 

seu instinto de defesa” disse.
Para concluir, o vereador 

destacou que é a favor dos 
fogos que não produzem ba-
rulho. “Os fogos que não pro-
duzem estampidos, enfeitam 
o céu, deixando qualquer co-
memoração mais bela e não 
causam pânico, desespero e 
sofrimento”.

47ª Expoleite
Quando: 25 a 27 de julho

Onde: Parque de Exposições CAPAL
Rua Luís Binoto, 164, Arapoti (PR)

www.capal.coop.br/expoleite

Serviço
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A Mineração São Judas Ltda., torna público que re-
quereu ao IAP a renovação de sua Licença Operação 
número 7231, válida até a data de 18/12/2019, para ati-
vidade de Lavra e Beneficiamento, localizada no bairro 
denominado Biscaia, município de Ponta Grossa - PR.

A Mineração São Judas Ltda., torna público que re-
quereu ao IAP a renovação de sua Licença Operação 
número 20205, válida até a data de 17/12/2019, para 
atividade de Lavra, localizada no bairro denominado 
Biscaia, município de Ponta Grossa - PR.

- 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.

Súmula de Requerimento de Renovação de licença de OperaçãoSúmula de Requerimento de Renovação de licença de Operação

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.

ALUGA-SE IMÓVEL CO-
MERCIAL E RESIDENCIAL, 
aprox.200,00m² , terreno 378 
m². Rua Pedro Mar tins Morei-
ra, n° 64 - Jard Ceres, Arapoti/
PR..Preço e disponibilidade 
a confirmar! Tratar c/Imobi-
liária Reginaldo Silva CRECI 
J-06312, fones (43) 3557-
1034 ou (43)99917-3823.

ALUGA CASA EM PONTA 
GROSSA, 40 m2, com 2 quar-
tos, sala cozinha, banheiro e 
uma vaga de garagem des-
cober ta. Condomínio fecha-
do, por tão eletrônico, Jardim 
Canaã, Contorno. Reginaldo, 
fone (43)9 9917-3823 ZAP.

CURSO DE HARDWARE -  na 
JUMPER Cursos, em Jagua-
riaíva. Inscrições aber tas. In-
formações pelo telefone (43) 
3535-7190.

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

CEEBJA

Gigantesco
Postos de saúde

No último dia 20 de 
maio, o projeto “Faculda-
de Amiga da Escola” es-
teve no Colégio Estadual 
Nilo Peçanha. A ação tem 
o objetivo de aguçar e fa-
zer brotar nos jovens alu-
nos que estão terminando 
o ensino médio o interesse 
na escolha de um curso de 
ensino superior. 

O projeto é desenvol-

vido pelo grupo Fati/Fajar 
e consiste na realziação 
de oficinas dinâmicas que 
buscam demonstrar as 
possibilidades de carreira 
em cada curso superior. Os 
alunos do Nilo Peçanha pu-
deram conhecer um pouco 
da Engenharia Civil, com 
o coordenador Jefferson 
Massinhan, do Direito, com 
a coordenadora Rosangela 
Lascosk e o professor Emer-
son Marques.

No dia 15 de maio foi o 
Centro Estadual de Edu-
cação Básica para Jovens 
e Adultos  (CEEBJA) de 
Jaguariaíva que recebeu o 
projeto “Faculdade Amiga 
da Escola”.  A oficina de Pe-
dagogia foi ministrada pela 
professora Michelle Fer-
nanda e a oficina de Letras 
foi coordenada pela profes-
sora Anileda Franchini.

As Faculdades Fati/Fa-
jar participaram no último 
dia 24 de maio da 4ª Mos-
tra de Profissões realizada 
no Colégio Santa Marcelina 
em Piraí do Sul. Várias fa-
culdades e alunos de ensino 
médio da região estiveram 

presentes. A atividade teve 
como objetivo contribuir 
para que os jovens façam 
uma escolha mais conscien-
te do curso universitário e 
possam ampliar a visão e as 
perspectivas em relação à 
universidade e aos diversos 
campos profissionais.

Representando as Fa-

culdades Fati/Fajar com 
estandes participaram do 
evento a coordenadora do 
curso de Engenharia Flo-
restal, Danielle Magossi, a 
coordenadora do curso de 
Direito, Rosangela Lascosk 
e o coordenador do curso de 
Engenharia Civil, Jeferson 
Massinhan.

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

Estado reforça ações para 
conter avanço das drogas

Fati/Fajar se destaca com projeto 
“Faculdade Amiga da Escola”

Fati/Fajar na “Mostra de Profissões” 
em escola de Piraí do Sul

Saúde Educação

Exposição de cursos

bus circular. Informações 
(43)99111-1121.

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

VENDE-SE CASA em Arapoti, 
80m², alvenaria c/03 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro 
e varanda, área de serviços 
e churrasqueira. Terreno 
348,00m², R Isabelino Cam-
pos,53 - Vila Romana II, Ara-
poti/PR. R$ 210 mil. Aceita 
financiamento! Imobiliária Re-
ginaldo Silva CRECI J-06312, 
fones (43) 3557-1034 ou 
(43) 99917-3823.

Uma conta que não 
fecha e cresce a cada ano. 
Essa é a matemática da 
droga no Paraná quando o 
assunto é saúde. O Estado 
gastou em torno de R$ 52 
milhões com tratamento 
de dependentes químicos 
em 2018, entre progra-
mas como o Serviço Inte-
grado de Saúde Mental do 
Paraná (SimPr), unidades 
de acolhimento, leitos 
psiquiátricos, serviço es-
pecializado e custeio. Os 
números são da Secreta-
ria de Estado da Saúde.

Os dados mostram 
5.928 internamentos 
causados por drogas ape-
nas no ano passado, con-
tra 4.992 de alcoolistas, 
invertendo uma curva 
histórica do Paraná e re-
fletindo uma tendência 
nacional. Daí a importân-
cia da campanha “Junho: 
Paraná Sem Drogas” que 
será lançada pelo gover-
nador Carlos Massa Ra-
tinho Junior nesta terça-
-feira (4) no Museu Oscar 
Niemeyer (MON).

Em 2018, no País, fo-
ram registrados 36.394 
casos de transtornos men-
tais provocados por uso 
de drogas contra 35.581 
exclusivamente por álco-

ol. Ou seja, atualmente 
se interna mais por causa 
de drogas do que por ví-
cios em bebidas segundo 
levantamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, diz 
que o maior número de 
internamentos se dá por 
causa do uso de drogas, 
mas lembra que os de-
pendentes de álcool são 
em maior quantidade. “A 
questão é que muitos de-
les não procuram atendi-
mento especializado, não 
se consideram doentes”, 
afirma. “O barateamen-
to das drogas ilícitas e 
o acesso da juventude a 
drogas sintéticas influen-
ciam nesse aumento”, 
acrescenta.

Não é possível, con-
tudo, saber exatamente o 
número de dependentes 
químicos no Paraná. De 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
se considera uma preva-
lência de 6% da popula-
ção geral do território. Ou 
seja, isso representaria 
aproximadamente 680 
mil pessoas no Estado.

Contingente conside-

rado gigantesco para os 
1,9 mil leitos de interna-
ção, espalhados em 13 
hospitais pelo Paraná. 
Vale ressaltar que, por 
regra, a hospitalização só 
ocorre quando estão es-
gotadas todas as possibi-
lidades de atendimento e 
tratamento convencional.

“Esse governo tem 
por característica olhar 
nos olhos, por isso a ne-
cessidade de falar sobre 
o assunto, mobilizar e 
prevenir, daí a campanha 
ser muito relevante”, afir-
ma o secretário da Saúde. 
“Mesmo sendo um dos es-
tados mais bem servidos 
do país, temos ciência de 
que a estrutura precisa 
melhorar, por isso traba-
lhamos numa política de 
ampliação”, diz ele.

O tratamento ou en-
caminhamento de de-
pendentes começa nor-
malmente nos postos de 
saúde dos 399 municípios 
do Paraná. Mas pode ser 
feito também via Unida-
des de Pronto Atendimen-
to (UPAs) ou diretamente 
nos 143 Centros de Aten-
ção Psicossocial (Caps) 
existentes no Estado.
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O Centro Esportivo Ota-
cílio de Souza (Bigodão) 
abrigou na noite desta sex-
ta-feira, 31, a cerimônia de 
abertura dos 66º Jogos Es-
colares do Paraná do núcleo 
regional de Wenceslau Braz. 
Sete municípios integram 
esta fase que reúne mais de 
mil alunos. Os jogos que se-
guem até quarta-feira, 05 de 
junho.

 O Ginásio recebeu tanto 
público que parte dos alu-
nos teve que se sentar den-
tro da quadra para assistir 
as apresentações artísticas. 
Arapoti deu destaque espe-
cial para os alunos com de-
ficiência. O acendimento do 
fogo simbólico foi feito pelo 
atleta Bruno Menom da Sil-
va, da Escola Rafael Ribeiro 
de Lara (APAE), que dispu-
ta o futsal na categoria ACD 
(alunos com deficiência). A 
escola também abriu a par-
te de espetáculos do evento, 
com uma coreografia sensí-
vel. Com um cadeirante no 
foco principal e momentos 
que demonstravam supera-
ção de dificuldades e con-
quistas, arrancou aplausos 
do público.

Em seguida, o ginásio 
foi tomado por pompons 
com toque de dourado e 
a alegria das meninas do 
Programa de Atendimen-
to à Criança e Adolescente 
de Arapoti. Inspirada nas 

O Ginásio de Esportes 
Otacílio de Souza estava 
completamente tomado para 
acompanhar a grande deci-
são da Copa Hendrio Prestes 
de Futsal na noite desta sex-
ta-feira, 31. Em um jogo ele-
trizante, a equipe da Constrói 
conquistou o inédito título ao 
vencer o União Campos Flo-
ridos (UCF) por 3 a 2 nos pê-
naltis, após um empate em 4 
a 4 no tempo regulamentar.

O jogo nem bem iniciou e 
já mostrou que seria emocio-
nante. Com apenas 1 minuto 
de jogo, Maikinho abriu o 
marcador para o UCF. Na se-
quência, após bom passe de 
Vitinho, Costelinha deixou 
tudo igual. O excelente jogo 
fez com que o público se em-
polgasse nas arquibancadas, 
com destaque para a Fúria, 
torcida organizada do UCF, 
que embalava o ginásio com 
batuques e cânticos de apoio.

Nem bem havia co-
memorado o empate e a 
Constrói logo sentiu o gos-

Arapoti sedia a fase regional 
dos jogos escolares

Constrói Futsal vence UCF nos pênaltis 
e conquista Copa Hendrio Prestes

Jep’s Esporte

ARAPOTI

ARAPOTI

Mais de mil alunos-atletas de sete municípios da 
região participam dos jogos

Constrói Futsal conquista título inédito no futsal municipal

Um grande público lotou o Ginásio Bigodão 
para acompanhar a decisão

Os jogos seguem até a próxima quarta-feira, dia 05 de junho

líderes de torcida no estilo 
americano, a coreografia fez 
a ligação entre arte e espor-
te. O Grupo de Dança Ex-
pressão Corporal (GDEC), 
referência na região e pre-
miado em competições de 
alto nível, foi quem fechou a 
noite com as apresentações 
Vamos Pular, do grupo mi-
rim, Start, do grupo infantil 
e Rock Stars, do grupo ju-
venil. Com acrobacias, mo-
vimentos inesperados, um 
tanto de fofura, no caso das 
pequeninas, e ousadia, no 
caso dos mais velhos, em-
polgou os presentes.

Kaique de Camargo de 
Pontes, do Colégio Estadu-
al João Paulo II, atleta do 
futsal da categoria de 15 a 17 
anos, conduziu o juramento 
do atleta. Ele disse que ficou 
feliz de poder representar 
todos os alunos-atletas nes-

se momento e que o impor-
tante é “sempre jogar limpo, 
respeitando um ao outro, o 
esporte é para se divertir, 
não para criar rivalidade”. 
Após a cerimônia de aber-
tura, foi realizada a dispu-
ta pelo 3º lugar e a final da 
Copa Hendrio Prestes. O 
nome é uma homenagem a 
um jovem jogador de futsal 
do município que realizava 
trabalho voluntário em es-
colas, falecido em um aci-
dente de carro.

Quarenta escolas com-
petem na regional, destas, 
cinco participam apenas 
dos jogos para alunos com 
deficiência (ACD) e três 
têm jogadores competindo 
pelo ensino regular e pelo 
ACD. Os 1017 alunos-atletas 
representam sete cidades: 
Jaguariaíva, Salto do Itara-
ré, Santana do Itararé, São 
José da Boa Vista, Sengés, 
Wenceslau Braz e o municí-
pio sede.

Deste sábado (1º) até 
quarta-feira (05), serão dis-
putadas as modalidades de 
handebol, tênis de mesa, 
voleibol, xadrez, atletismo 
e futsal, sendo que estas 
últimas terão competições 
ACD, da qual participam 
106 alunos. Há ainda dois 
times de basquetebol mas-
culino, automaticamente 
classificados para a fase ma-
crorregional por serem os 
únicos de cada categoria.

to amargo def icar atrás no 
placar novamente. Em uma 
desatenção na defesa, Maiki-
nho bateu rapidamente o la-
teral e Rhailan, de carrinho, 
completou para o fundo das 
redes. 2 a 1 para o UCF. Mas 
antes do final da primeira 
etapa, a Constrói foi nova-
mente buscar a igualdade. 
Ronaldo, em bela jogada in-
dividual, puxou a bola para a 
direita e bateu forte e rasteiro 
no canto do goleiro Teta. 2 a 
2.

No segundo tempo, a 
Constrói esteve por duas 
vezes a frente do marcador, 
mas acabou cedendo o empa-

te. Costelinha fez um golaço, 
colocando os construtores na 
frente. Em seguida, Lukinha 
empatou. Na segunda meta-
de do segundo tempo, após 
Ronaldo errar a finalização, 
Costelinha aproveitou e fez o 
terceiro gol dele na partida. 4 
a 3 para a Constrói. Porém, a 
equipe não conseguiu nova-
mente segurar a vantagem 
e cedeu o empate aos lobos, 
mais uma vez com Lukinha. 
Placar final do tempo regula-
mentar; 4 a 4.

Nos pênaltis; Maikinho e 
Rhailan fizeram para o UCF. 
Costelinha e Renanzinho fi-
zeram para a Constrói. 2 a 2. 
Na terceira batida do UCF, o 
goleirão Chocolate, um dos 
nomes da partida, fez grande 
defesa no chute de João Pau-
lo. Para finalizar a disputa, 
Vitinho foi para a batida e 
garantiu o título para a Cons-
trói. 3 a 2 nas penalidades 
máximas e festa dos constru-
tores nas arquibancadas.

Na decisão do terceiro lu-
gar, a equipe do Bulls Futsal 
venceu o JP Ar Condiciona-
do por 6 a 4 e conquistou o 
bronze.


