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População questiona qualidade das 
obras de recuperação da PR-092

Infraestrutura

Iniciada no mês de junho, as 
obras de recuperação da 
rodovia PR-092, 
principalmente no trecho entre 
Arapoti e Jaguariaíva, estão 
tendo que ser refeitas.
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Será no domingo, 24 de 
novembro, a aplicação das 
provas objetivas do Concur-
so 001/2019 da Prefeitura 
Municipal de Jaguariaíva. 
Foram homologados 1.571 
inscrições para 23 cargos e 
25 vagas, com salários que 
variam de R$ 998,00 a R$ 
13.539,78, para jornadas de 
trabalho de 20 a 40 horas 
semanais. Os candidatos de-
vem comparecer com uma 
hora de antecedência no dia 
24 nos locais de prova. As 
provas serão aplicadas no 
Colégio Estadual Rodrigues 
Alves e na Escola Municipal 
Maria de Lourdes Oliveira 
Taques.

Pela manhã os portões 
ficarão abertos das 8h às 
8h30 para candidatos aos 
cargos de Auxiliar de Ser-
viços Gerais, Médico Anes-
tesista, Médico Cirurgião 
Geral, Médico Generalista, 
Médico Pediatra, Opera-
dor de Máquinas Pesadas e 
Tratorista, no Colégio Esta-
dual Rodrigues Alves. Neste 
mesmo horário, na Escola 
Municipal Maria de Lour-
des Oliveira Taques, devem 
comparecer os candidatos 
aos cargos de Assistente 
Social, Auxiliar de Cirur-
gião Dentista, Cozinheiro/
merendeira, Dentista, Me-
cânico, Motorista D e Nutri-
cionista.

À tarde, outro grupo 
de candidatos deve estar 
nos locais de suas provas 
às 13h30, pois os portões 
permanecem abertos só até 
as 14 horas. As provas para 
os cargos de Eletricista Ins-
talador, Eletricista Predial, 
Instrumentador Cirúrgi-

co, Professor – Classe A, 
Professor – Classe B (Ní-
vel Superior), Técnico em 
Contabilidade e Técnico em 
Enfermagem serão aplica-
das no Colégio Estadual Ro-
drigues Alves. Já na Escola 
Municipal Maria de Lour-
des Oliveira Taques estarão 
os candidatos aos cargos 
de Agente Administrativo e 
Educador Infantil.

Os candidatos deverão 
portar documento oficial 
de identificação com foto e 
caneta esferográfica azul ou 
preta. Não será permitido 
fazer a prova portando ce-
lular.

Além da prova escrita 
objetiva para todos os car-
gos, de caráter eliminatório 
e classificatório, a ser apli-
cada no dia 24, o concurso 
também terá prova prática, 
de caráter classificatório e 
eliminatório, prova de títu-
los, de caráter apenas classi-
ficatório, e prova de aptidão 
física, de caráter classifica-
tório e eliminatório, sendo 
essas três últimas etapas 
para cargos específicos.

O prazo de validade des-
te certame será de dois anos, 
contados a partir da publi-
cação da homologação do 
resultado final, podendo ser 
prorrogado uma única vez 
por igual período, de acordo 
com as necessidades da Pre-
feitura de Jaguariaíva. Os 
editais referentes ao Con-
curso 001/2019 da Prefei-
tura de Jaguariaíva podem 
ser consultados através do 
site da Prefeitura através do 
link (http://jaguariaiva.pr.
gov.br/index.php/concur-
so-publico/concurso-2019/
concurso-001-2019) ou na 
página do Instituto Brasil.

Na sessão da última 
quarta-feira, 06, o vereador 
Victor Arthur Gomes Bron-
dani (PDT) cobrou a pre-
feita Nerilda Penna (PP) a 
instalação de uma comissão 
específica para analisar a 
perda de área terriorial para 
municípios vizinhos. Segun-
do ele, em pronunciamento 
proferido na tribuna da Câ-
mara, muitas áreas que an-
tes eram de Arapoti, estão 
passando para Jaguariaíva e 
Wenceslau Braz.

“Muitos agricultores 
que estão realizando o ge-
orreferenciamento têm nos 
dito que o município vem 
perdendo áreas nas divisas 
para Jaguariaíva e Wences-
lau Braz. É um assunto que 
preocupa bastante, pois não 
está sendo feito nenhum 
tipo de fiscalização por par-
te do poder público do mu-
nicípio “ disse o vereador.

Ele citou como um 
exemplo, uma fazenda de 1 
mil hectares que antes per-
tencia à Arapoti e que hoje 
passou ao município de Ja-
guariaíva. “Se perdermos 
território, nós perdemos em 
população e arrecadação. 
O ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercado-

Vereador cobra prefeita sobre perda de 
área territorial do município de Arapoti

Concurso público 
acontece no dia 24 

de novembro

Política Provas objetivas

Vereador quer a instalação de uma comissão para 
averiguar a situação. Foto: Divulgação

Foram homologados 1.571 inscrições para 23 cargos e 25 vagas. 
Foto: Divulgação
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rias e Serviços) gerado por 
essa fazenda não vai mais 
para Arapoti e sim para o 
município vizinho de Ja-
guariaíva. E assim também 
são com outras fontes de 

arrecadação como o FPM 
(Fundo de Participação dos 
Municípios) e ITR (Imposto 
sobre Propriedade Territo-
rial Rural)” afirmou.

Ele pretende, nesta pró-

xima semana, apresentar 
um requerimento à prefeita 
Nerilda cobrando explica-
ções sobre o fato e a institui-
ção de uma comissão para 
analisar o tema.
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Iniciada no último mês 
de junho, as obras de manu-
tenção na rodovia PR-092, 
em pouco tempo, tiveram 
que ser refeitas. Trechos 
que haviam acabado de 
ser recuperados, princi-
palmente entre Arapoti e 
Jaguariaíva, rapidamente 
se mostraram novamente 
deteriorados. Nos últimos 
dias, a empresa responsá-
vel, reeniciou o processo de 
remendos e microrrevesti-
mento asfáltico.

O ocorrido fez com que 
a população começasse a 
questionar a qualidade do 
serviço previamente execu-
tado. Diversos leitores da 
Folha Paranaense emitiram 
sua opinião em nossa pági-
na na internet. “Um asfalto 
de péssima qualidade, bem 
ruim. O dia que eles entre-
garem a obra, já vai precisar 
fazer de novo. Se não trocar 
a base onde tem os buracos, 
vai continuar a mesma coi-
sa. Acho que tinha que ser 
investigado que tipo de ma-
terial está sendo usado” dis-
se o leitor Renato Falcão.

Márcio Cristiano da Sil-
va afirmou que utiliza a ro-
dovia todo dia pra trabalhar 
há 10 anos. “É sempre o 
mesmo papo e serviço ruim, 
pois arrumam e já estraga 
em seguida. Desta vez bateu 
recorde. Estão remendando 
os remendos. Fazem reta-
lhos no asfalto que foi feito 
há 1 e 2 meses atrás. Os ca-
lombos voltaram a aparecer 
nos mesmos locais feitos e 
vai voltar em mais 2 a 3 me-
ses. Gastou pra fazer e ago-
ra pra refazer,conseguem 
entender?” disse.

O leitor Junnior Leal 
complementou o pensa-
mento de Márcio. “Esse 
serviço, do jeito que estão 
fazendo, é jogar dinheiro 
fora” afirmou.

Em contato com o Se-
cretário Estadual de In-
fraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, foi informado 
que o Governo sempre está 
fiscalizando as obras e que 
até por esse motivo o tre-
cho está sendo refeito na 
PR-092. “O serviço tem que 
ser bem feito. Estamos fis-

calizando e eles estão tendo 
que refazer caso não esteja 
em conformidade. Isso é a 
nossa exigência” explicou o 
Secretário. 

Ele ressaltou que ou-
tro fator que compromete 
o asfalto é o sobrepeso dos 
veículos. “Estamos com um 
problema gravíssimo no 
estado de caminhões que 
trafegam acima dos limites 
de peso permitido. Você faz 
uma obra dessas e os ca-
minhões começam a rodar 
com sobrepeso, com muitas 
toneladas a mais, e aí o ass-
falto começa a ceder” escla-
receu Sandro.

O Secretário explicou 
que estão aplicando mul-
tas para inibir esta atitude. 
“Nós estamos colocando 
balanças móveis em diver-
sos pontos, fazendo a fisca-
lização, para combater este 
problema” disse.

Nesta última semana, 
o Governo do Estado di-
vulgou que a rodovia PR-
092, entre Jaguariaíva, 
passando por Arapoti, até 
Wenceslau Braz, passa por 

População questiona qualidade das 
obras de recuperação da PR-092

Governo quer abrir 20 mil vagas 
de emprego para jovens carentes

Infraestrutura

Paraná

 Obra, iniciada em junho, teve que ser refeita em diversos trechos. Foto: Divulgação AEN/PR

Secretário Sandro Alex afirma que tem fiscalizado qualidade 
do serviço. Foto: Divulgação AEN/PR

serviços de remendos e de 
microrrevestimento asfál-
tico. As melhorias aconte-
cem no lote 3 do programa 
Conservação e Recuperação 
com Melhorias do Estado 
do Pavimento (Cremep) do 
Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná 
(DER/PR). Somente neste 
trecho serão recuperados 
pontos críticos de 52,5 qui-
lômetros.

Mais de 82 mil habi-
tantes dos três municípios 
serão beneficiados com as 
melhorias. “As três cidades 
vão poder contar com uma 
rodovia em melhores con-
dições para escoar sua pro-
dução, principalmente de 
soja, trigo e milho, sem fa-
lar em suas criações de aves 
e rebanhos de suínos e bo-
vinos”, afirma o secretário 
estadual de Infraestrutura e 
Logística, Sandro Alex.

Entre Jaguariaíva e Ara-
poti estão em execução os 
serviços de microrrevesti-
mento, empregado princi-
palmente para selagem e 

impermeabilização do pa-
vimento. Trata-se de uma 
mistura de agregados miú-
dos – como areia, pedrisco, 
pó de pedra ou mistura de-
les – água e emulsão asfál-
tica modificada por mate-
rial semelhante à borracha, 
seguindo as especificações 
aprovadas pelo DER/PR.

De Arapoti a Wenceslau 
Braz estão em andamento 
os serviços de remendos su-
perficiais e profundos. No 
caso de remendos superfi-
ciais é feito o corte ou fresa-
gem do pavimento próximo 
ao buraco, limpeza, aplica-
ção de pintura de ligação, 
seguida pela aplicação de 
Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente (CBUQ) e 
compactação deste mate-
rial. Em remendos pro-
fundos ocorre também a 
correção da sub-base e/ou 
da base do pavimento com 
buracos, que pode ser feita 
com colocação de solo-ci-
mento ou macadame seco, 
e brita graduada, antes da 
aplicação do CBUQ.

“Esse trecho da PR-092 
está dentro do novo pro-
grama de concessões de 
rodovias do Paraná e está 
em andamento o estudo 
que servirá de base para os 
novos contratos, que vão 
garantir mais obras e uma 
tarifa menor, a partir de 
2021. Mas enquanto isso 
vamos fazer a nossa parte 
para garantir as condições 
de uso da rodovia com estes 
serviços de conservação e 
recuperação”, afirma San-
dro Alex.

O novo programa de 
concessões incorpora ao 
conjunto de rodovias que 
formam os 2,5 mil quilô-
metros do Anel de Inte-
gração mais três estradas 
estaduais: PR-092 (Norte 
Pioneiro), PR-323 (Noroes-
te) e PR-280 (Sudoeste). O 
futuro leilão também deve 
abranger os trechos para-
naenses das BR-163, BR-
153 e BR-476.

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior anunciou nesta 
semana a criação do programa 
Cartão Futuro para incentivar 
a abertura de vagas de trabalho 
para 20 mil jovens de 14 a 18 
anos em situação de vulnerabi-
lidade social. “É uma iniciativa 
para dar a primeira oportuni-
dade de emprego para pessoas 
que têm dificuldades de coloca-
ção no mercado de trabalho”, 
afirma o governador.

Um dos objetivos do pro-
grama é incentivar as micro e 
pequenas empresas a contratar 
aprendizes. Para isso, o Gover-
no do Estado vai subsidiar parte 

dos vencimentos, com recursos 
do Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza. Com o mesmo me-
canismo, a administração esta-
dual vai estimular as grandes 
empresas a abrir novas oportu-
nidades para jovens. A medida 
será trabalhada mesmo junto às 
companhias que já cumprem a 
cota estabelecida por lei federal.

O programa Cartão Futu-
ro será administrado pela Se-
cretaria da Justiça, Trabalho e 
Família, que está finalizando a 
regulamentação da medida. “É 
uma iniciativa que abre novas 
possibilidades para meninos e 
meninas que buscam a chance 

de um futuro melhor. Com o 
estímulo do Estado, acredita-
mos que os empresários ficarão 
sensíveis a esta ideia”, afirma o 
secretário Ney Leprevost.

Leprevost explica que a 
determinação do governador é 
para que a pasta contribua de 
todas as formas para ampliar 
as oportunidades de trabalho 
no Paraná, seja por meio de 
qualificação ou intermediação 
de mão de obra. “O Paraná já se 
destaca na geração de empre-
gos formais, com 60 mil vagas 
abertas neste ano e o nosso ob-
jetivo é ampliar esses resulta-
dos”, afirma o secretário.

Resposta

Obras

Concessões
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A Prefeitura está se 
organizando para o lança-
mento do XI Natal Para To-
dos, evento que se tornou 
tradição, realizado desde o 
ano de 2009, e tem o obje-
tivo de resgatar o espírito 
natalino entre a população 
e, principalmente, levar 
alegria às crianças. As da-
tas mais esperadas, a aber-
tura da casinha e a chegada 
do Papai Noel na Estação 
Cidadã Agente Durvalino 
de Azevedo, acontecerão 
entre os dias 14 a 20 de de-
zembro.

Entre as atrações pre-
paradas para a população 
estão a ornamentação de 
espaços públicos, apresen-
tações artístico-culturais, 
distribuição de doces pelo 
Papai Noel nos bairros e 
na Casinha do Papai Noel, 
brincadeiras de palco, bar-
racas de alimentação e ar-
tesanato na praça.

No dia 29 de novem-
bro, ocorre a Campanha de 
Lançamento do XI Natal 
Para Todos, com blitz de 
adesivagem na Praça Ge-
túlio Vargas, a partir das 9 
horas.

Entre os dias 30 de no-
vembro a 20 de dezembro 
o Museu Conde Francisco 
Matarazzo estará aberto 
para a visitação como “Pa-
lacete do Noel”, nos ho-
rários das 18h às 22h. O 
espaço já está sendo com-
pletamente transformado 
para encantar os visitantes.

De 25 de novembro a 
11 de dezembro o Palacete 
do Noel recebe a visita dos 
alunos das escolas munici-

O vereador Di-
vair da Silva (PV) 
apresentou indicação 
sugerindo soma de 
esforços de autorida-
des locais e do Estado 
para reativação das 
linhas de trem da re-
gião. A proposta foi 
feita após o tema ser 
debatido em reunião 
com a Prefeita de 
Arapoti, Nerilda Pen-

na (PP), e o Prefeito 
da vizinha Jagua-
riaíva, Juca Sloboda 
(DEM). O objetivo é 
aproveitar a malha 
ferroviária desativa-
da, em especial no 
trecho entre Arapoti 
e Jaguariaíva.

"Queremos achar 
alternativas de uso 
para as linhas de 
trem, como para 

Jaguariaíva se prepara para 
“XI Natal Para Todos”

Proposição pede 
reativação de linhas férreas

Fim de ano

Transporte

JAGUARIAÍVA

Chegada do Papai Noel é uma das atrações mais esperadas 
da programação. Foto: Divulgação

Prefeito Juca, Hebe Nunes, prefeita 
Nerilda e vereador Divair debatem 

reativação. Foto: Divulgação

pais. No dia 11 de dezembro 
haverá piquenique, recep-
ção do Papai Noel e ativi-
dades recreativas para as 
crianças da zona rural.

Nos dias 10, 12 e 13 de 
dezembro, nos períodos da 
manhã e da tarde, o Papai 
Noel percorre os bairros da 
cidade distribuindo doces.

No dia 10 ele passará 
pelas Casinhas Brancas, 
Barro Preto, Jardim São 
Braz, Jardim Primavera 
I, II e III, Lar Bom Jesus, 
Jardim Boa Vista, Vila Ke-
nnedy I e II, Jardim Santa 
Cecília e UBS Dr. Domin-
gos Cunha.

No dia 12 é a vez da Re-
monta, UBS Dr. Américo 
Faustino de Carvalho, Bos-
que da Saúde, Jardim La-
ranjeira, Vila Nova, Jardim 

Samambaia, Jardim Vitó-
ria, Pedrinhas I e II, Jar-
dim Limeira, Jardim São 
Roque, Hospital Carolina 
Lupion e Cidade Alta.

Para finalizar, no dia 13, 
o Papai Noel passará pelo 
Jardim Edith, Alto do La-
goão, Lagoão, Vila Fonseca 
I e II, Vila São Luiz, Fluvi-
ópolis, Vila Anésia, Cianê I 
e II, Jardim Matarazzo I e 
II, Jardim Nossa Senhora 
de Fátima, Jardim Taqua-
ral, Vila André, Vila Pinhei-
ro, Centro e UBS Dr.Hélio 
Araújo de Masi.

Nos dias 14, 15, 16, 17, 
18, 19 e 20 de dezembro, a 
partir das 20 horas, haverá 
abertura da Casinha do Pa-
pai Noel com distribuição 
de doces, brincadeiras no 
palco com distribuição de 

brindes, apresentações de 
corais, grupos de dança, 
teatro, cantores, músicos, 
show pirotécnico (sem es-
tampido), em frente à anti-
ga estação.

Durante as festividades 
na Estação Cidadã, no dia 
19 de dezembro, acontecerá 
o sorteio dos prêmios rela-
tivos aos cupons da campa-
nha de incentivo ao paga-
mento do IPTU.

O XI Natal para Todos 
é uma realização da Prefei-
tura Municipal de Jagua-
riaíva, sob a coordenação 
da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Espor-
te (SMECE), em parceria 
com as demais secretarias 
municipais, funcionários, 
voluntários e comércio lo-
cal.

Escolas

Papai Noel Itinerante

Casinha do Papai Noel

IPTU Em Dia Dá Prêmios

Davrison de Abreu Anselmo
Professor e Radialista em Ibaiti PR – davrison@gmail.com)

Crônica

Meu Papai Noel
Na última semana de aulas do Jardim de Infância, o 

assunto recorrente era o Natal. As professoras contaram 
muitas histórias sobre o nascimento de Jesus. Como os 
Reis Magos seguiram uma brilhante estrela até se en-
contrarem com o Menino Deus, seu pai José e sua mãe 
Maria, numa pobre estrebaria, na cidade de Belém, com 
Ele repousando sobre uma manjedoura forrada com feno 
e capim, onde Lhe entregaram presentes: ouro, incenso 
e mirra. No último dia de aula, um galho de pinheiro foi 
“plantado” em uma lata, e nós, muito felizes, fomos fazer a 
decoração da árvore de natal, com o que havíamos confec-
cionado nas aulas daquela semana, acrescentado, é claro 
de lindas bolas e algumas luzes coloridas (ah! e elas nem 
piscavam!). 

Enquanto colocávamos os desenhos, cartões, estreli-
nhas, algodões, bolas, entre tantas outras “coisinhas” para 
enfeitar nosso pinheirinho, eu ouvi duas coleguinhas con-
versando sobre o Papai Noel. Que ele vinha do Polo Norte 
num trenó mágico, puxado por renas, entrava nas casas 
pela chaminé e colocava os presentes pedidos nos sapati-
nhos deixados atrás da porta do quarto (ah! Com uma con-
dição: somente receberiam o presente desejado, e pedido, 
aqueles que, durante o ano todo foram comportados, bons 
alunos, e, principalmente, bons filhos(as)). Elas falavam 
alto, em tom de empolgação. Uma disse que o seu presente 
seria uma bicicleta. (uau!); a outra uma boneca que falava 
e andava (uau, de novo!). Eu ouvi atentamente, e no alto 
dos meus cinco anos, levei a boa ideia grudada na mente. 
Eu não comentei nada com ninguém. Mas pensei, como 
pensei!

Na véspera do Natal, eu dei uma caprichada no meu 
sapatinho marrom de “peito branco”. Não ficou uma 
só poeirinha. Afinal, ele seria visto pelo Papai Noel e, se 
estivesse sujo? quem sabe, ele me reprovaria no quesito 
higiene e, “babau” presente. Depositei, com esperança os 
sapatinhos sobre uma toalhinha vermelha, (eu havia pego 
do enxoval de minha mãe, sem ela saber, é claro!), encos-
tei a porta e fui para a cama. O sono demorou um pouco 
vir. Cheguei a pensar que se não dormisse eu poderia ver 
o bom velhinho entrando em meu quarto. Ah! Não teve 
como: dormi como um anjo. Nem vi anoitecer, nem o sino 
gemer, nem o galo cantar na Matriz.

Acordei bem cedinho. Dúvidas pairaram sobre meus 
pensamentos. Devo olhar? Será que ele veio mesmo? Se 
veio, o que ele trouxe? A ansiedade tomou conta. Puxei 
vagarosamente a porta e vi meu sapatinho, sozinho sobre 
a toalhinha vermelha. Meu rosto corou. Meus olhos se en-
cheram d’água. A felicidade não aconteceu! (como dizia a 
canção que havia ouvido no rádio). Sentei-me no ladinho 
da cama, decepcionado, afinal eu não tinha sido um bom 
menino e nem merecia ganhar nada mesmo! Enquanto 
eu divagava em meus pensamentos, escutei um barulho 
na sala. Rapidamente me deitei e tentei fingir que esta-
va dormindo. Era o Meu Pai! Chamou-me baixinho, com 
sua voz grave e suave. Eu abri os olhos e vi em suas mãos 
um embrulho. Levantei-me rapidamente. Sentei-me na 
cama, quando meu pai se aproximou e disse: Feliz Natal 
meu menino! Estendendo a mão me entregou um presente 
lindo, (era uma moto niveladora, e não era uma qualquer, 
uma Caterpillar amarela de pneus pretos, igualzinha as da 
Prefeitura). Levantei os olhos e vi, na porta do quarto, mi-
nha mãe com minha irmãzinha no colo, estampando um 
sorrisinho lindo, (claro que eu retribuí!).

Quando novamente eu fiquei só, um pensamento mui-
to forte povoou a minha mente. Papai Noel existe mesmo! 
Só que ele não tem os cabelos tão brancos, ele é “magrelo”, 
tem um enorme bigode, os olhos são verdes e tem a voz 
mais doce que já ouvi.

Calcei meus sapatinhos. Peguei a minha “máquina” e 
corri para o quintal para dar um beijo no meu Papai, o 
melhor “Noel” do mundo!

transporte de cargas e 
principalmente para ala-
vancar o desenvolvimento 
turístico da região. Quem 
não gostaria de voltar ao 
passado, e embarcar em 
passeios nostálgicos de 
trem entre as cidades da 
região?", instigou o vere-
ador. "A ideia é ousada e 
grandiosa, por isso pre-
cisamos unir forças para 
tornar o sonho uma reali-
dade".
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A Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná 
(Adapar) publicou na quar-
ta-feira, 06, nova norma 
que prorroga o prazo para a 
semeadura de soja no Esta-
do. A portaria nº 342/2019, 
que estabelece o período 
de vazio sanitário e outras 
medidas para o controle da 
ferrugem asiática no Esta-
do, substitui a nº 202/2017, 
que determinava 31 de de-
zembro como data limite 
para o plantio. A nova nor-
ma não define a data final 
para a semeadura.

No entanto, o produtor 
tem até o dia 15 de maio 
como limite para colheita 
ou interrupção do ciclo da 
cultura. A prorrogação foi 
uma solicitação dos produ-
tores paranaenses, já que 
fatores climáticos têm atra-
sado o plantio da soja, espe-
cialmente nas regiões Sul e 
Sudoeste. Eles argumentam 
que as características dis-
tintas do clima nas regiões 
do Estado dificultam o cum-
primento do calendário.

Outra justificativa é que 
o Estado de Santa Catarina, 
que faz divisa com o Paraná, 
permite o plantio até 10 de 
fevereiro, o que tem exigido 
harmonização de procedi-

Paraná prorroga prazo para o 
plantio da soja devido ao clima

Agronegócios

A falta de chuvas prejudicou o processo de semeadura da soja. 
Foto: AEN/PR

mentos em algumas pro-
priedades.

A decisão pela mudança 
aconteceu após reuniões en-
tre a Secretaria da Agricul-
tura, produtores e entidades 
do setor.

“A soja tem uma im-
portância socioeconômica 
expressiva para o Paraná, 
que é o segundo maior pro-
dutor brasileiro. A decisão 
dará mais segurança para os 
produtores, considerando 
as diferenças climáticas no 
Estado”, diz o secretário es-
tadual da Agricultura, Nor-
berto Ortigara.

Para os agricultores, a 
medida garante maior ca-
pacidade de planejamen-

to. “Agora temos condição 
de produzir soja durante o 
mês de janeiro. Ela ofere-
ce mais estabilidade para 
os produtores, ao contrário 
do feijão, por exemplo, que 
oscila muito, a ponto de 
perdermos a produção por 
causa da chuva”, diz o pre-
sidente do Sindicato Rural 
de Pato Branco, Oradi Fran-
cisco Caldato. “Haverá mais 
planejamento nas lavouras. 
Além disso, a área de milho 
na primeira safra tende a 
aumentar, porque será pos-
sível plantar soja um pouco 
mais tarde. É uma vitória de 
todo o Estado, e sem preju-
ízo às questões sanitárias”, 
acrescenta.

O Ministério Público 
Federal (MPF/ES) ajuizou 
ação civil pública contra a 
Unisudeste Cursos Prepa-
ratórios e a Facibra (Cen-
tro Educacional de Wen-
ceslau Braz – Cenebra). 
Mesmo sem ser credencia-
da ao MEC, a Unisudeste 
comercializava diplomas 
de pós-graduação que 
eram chancelados pela Fa-
cibra. Para a expedição dos 
diplomas, as instituições 
dispensavam os alunos 
das aulas, não existindo 
nenhum tipo de avaliação, 
bastando o envio de mono-
grafia para a aprovação.

O grupo proprietário 
da Facibra é o Brasil Edu-
cacional que recentemente 
também comprou a Fafit 

(Faculdades Integradas de 
Itararé). O presidente do 
grupo é Fabiano Teixeira 
Cruz que também apare-
ce como diretor geral da 
Facibra e é réu na ação 
ajuizada pelo MPF. Além 
de Fabiano, o diretor da 
Unisudeste, localizada em 
Vitória/ES, Antônio de Je-
sus Freitas, também é alvo 
da ação.

A Unisudeste oferece 
curso superior (graduação, 
pós-graduação e cursos de 
extensão) não reconheci-
dos pelo MEC. Segundo o 
MPF, a Facibra, reconhe-
cida pelo MEC, chancelava 
os diplomas da Unisudes-
te. De acordo com a legis-
lação, a instituição creden-
ciada deve ser diretamente 

responsável pelo curso, 
não podendo se limitar a 
“chancelar” ou “validar” 
os certificados emitidos 
por terceiros nem delegar 
essa atribuição a outra en-
tidade. Não existe possi-
bilidade de “terceirização” 
da sua responsabilidade e 
competência acadêmica, 
como acontecia no caso 
das duas instituições.

Além da suspensão das 
atividades irregulares de-
senvolvidas pelos réus, o 
MPF também pede na ação 
que seja desconsiderada a 
personalidade jurídica de 
ambas as empresas e que 
seja paga indenização em 
valor não inferior a R$ 1 
milhão a título de dano 
moral coletivo.

Grupo controlador da Fafit e 
Facibra está envolvido em ação de 

emissão de diplomas falsos

Irregularidades

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

Direito Vivo

TRIBUTAÇÃO ENERGIA SOLAR
A geração de energia elétrica solar 

é uma das formas menos agressivas ao 
meio ambiente, superando até mesmo 
a geração de energia elétrica por usinas 
hidroelétricas.

No entanto, ao invés de incentivar 
a geração de energia elétrica solar por 
meio de sistema fotovoltaico, a ANEEL 
resolveu onerar os produtores de ener-
gia com os encargos do setor de energia 
(PIS/COFINS/ICMS) e também com a 
tarifa pelo uso de rede de distribuição.

Na prática, as novas regras implicam 
em retirar os incentivos que existiam 
para a geração de energia elétrica de ori-
gem solar, que resultava na isenção do 
pagamento de tarifas e impostos pelo 
uso do sistema elétrico de distribuição 
de energia.

No entender da ANEEL os custos dos 
incentivos serão repassados aos demais 
consumidores. 

Na prática, porém, diz a ABSOLAR 
que do total de consumidores cativos que 
usam a distribuição de energia elétrica 
(84 milhões), apenas 160 mil (menos de 
0,2%) possuem tecnologia fotovoltaica. 

Estima-se que a taxação da energia 
elétrica solar que a ANEEL está propon-
do corresponda a 60% do valor da ener-
gia produzida. 

Até então, desde a Resolução nº 
482/2012 a energia gerada seria trans-
ferida para a rede pública. Se houver 
excesso de energia transferida e pouca 
consumida, isso geraria crédito de ener-
gia. Ao passo que se fosse consumido 
mais do que fosse gerado, isso resultaria 
na cobrança da diferença. 

De acordo com a regulamentação 
atual, o valor da energia gerada pelo 
consumidor seria compensado na razão 
de 1/1, ou seja, 1 kwh gerado equivale a 
1kwh na tarifa de energia.

Isso permitiu a expansão da energia 
renovável no Brasil, com crescimento 
em termos de número de projetos ao 
previsto na publicação da Resolução, 
muito provavelmente resultante da lei 
de física de ação e reação, oriundo dos 
constantes aumentos na tarifa de ener-
gia nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019:

“Entre 2014 e 2017, a tarifa média 
dos consumidores residenciais acumula 
alta média 31,5% no país e a estimativa 
é de que, ao final de 2018, o aumento 
acumulado chegue a 44%” (LEVANTA-
MENTO DA ABRACE – ASSOCIAÇÃO 
DOS GRANDES CONSUMIDORES DE 
ENERGIA E CONSUMIDORES LIVRES. 

Fonte: https://g1.globo.com/econo-
mia/noticia/conta-de-luz-acumula-alta-
-media-de-315-entre-2014-e-2017-diz-
-estudo.ghtml)

Quer dizer, o objetivo da ANEEL pa-
rece ser garantir que o aumento da ener-
gia elétrica de 2014 em diante também 
atinja a geração de energia por sistema 
solar. 

Trata-se de uma clara afronta à 
Constituição Federal, no objetivo de au-
mentar a arrecadação de Impostos pela 
União, Estados e Municípios, isso quan-
do a carga tributária média no Brasil é 
de 45%:

Art. 23. É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios:

VI - proteger o meio ambiente e com-
bater a poluição em qualquer de suas 
formas;

Art. 170. A ordem econômica, funda-
da na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios:

VI - defesa do meio ambiente, inclu-
sive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos pro-
dutos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; (Constituição 
Federal).

Vê-se na proposta da ANEEL de revi-
são da Resolução 482/2012 claramente 
a contrariedade aos artigos 23, VI e 170, 
VI, da Constituição Federal, por meio 
da aplicação de um gravame ao menor 
impacto ambiental na geração de ener-
gia, constituindo um disparate inacei-
tável numa sociedade justa e livre: Art. 
3º Constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do  B r a -
sil:  I - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; (Constituição Federal)
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Novo site terá vídeos didáticos com o escritor, jornalista e apresentador de TV, Pedro Andrade, 
falando sobre os diversos tipos de investimentos disponíveis no mercado

SICREDI06

Com o objetivo de desmistifi-
car o mercado de investimentos, 
o Sicredi, instituição financeira 
cooperativa com mais de 4 mi-
lhões de associados e atuação em 
22 estados brasileiros e no Distrito 
Federal, lança o hotsite Investindo 
Juntos (www.investindojuntos.
com.br). O novo site é direciona-
do para o público interessado em 
aplicar recursos, mas tem dúvidas 
sobre qual a opção mais adequada. 

Com a iniciativa, o Sicredi espe-
ra levar, de forma simples e direta, 
conhecimento qualificado para as 
pessoas sobre os diversos tipos de 
aplicações disponíveis no merca-
do atualmente, além de aumen-
tar a visibilidade do seu portfólio 
de produtos de investimentos. Ao 
acessar o novo portal, as pessoas 
responderão algumas perguntas 
rápidas que servem para traçar o 
seu perfil de investidor (conserva-
dor, moderado ou arrojado). Com 
base nesses dados, elas receberão 
conteúdos específicos que aju-
dam a tomar a decisão sobre qual 
é o melhor tipo de investimento 
para fazer o dinheiro render ainda 
mais. 

Além de um e-book de inves-
timentos, os conteúdos incluem 
uma série especial composta por 
vídeos com informações sobre 
produtos de investimentos, suges-
tões de produtos indicados para 
cada objetivo e dicas de diversifi-
cação de carteira. O jornalista, es-
critor e apresentador de TV, Pedro 
Andrade, será o responsável por 
fazer a apresentação dos vídeos.  

Além de possuir classificação 

excelente nos ratings do setor, 
como a Moody’s, S&P Global e Fi-
tchRatings, o Sicredi administra 
hoje mais de R$ 109 bilhões em 
ativos e oferece aos investidores 
a segurança do Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédito so-
bre os depósitos realizados. Atu-
almente, a Gestora de Recursos 
do Sicredi administra mais de R$ 
33 bilhões em fundos próprios de 
investimentos e previdência, além 
de disponibilizar produtos de par-
ceiros. 

O Sicredi é uma instituição fi-
nanceira cooperativa comprometi-
da com o crescimento dos seus as-
sociados e com o desenvolvimento 
das regiões onde atua. O modelo 
de gestão do Sicredi valoriza a par-
ticipação dos mais de 4 milhões 
de associados, os quais exercem 
papel de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi está 
em 22 estados* e no Distrito Fede-
ral, com mais de 1.800 agências, 
e oferece mais de 300 produtos e 
serviços financeiros (www.sicredi.
com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Pará, Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Santa Catari-
na, São Paulo, Sergipe e Tocan-
tins.

Facebook | Twitter | LinkedIn 
| YouTube |Instagram

Sicredi lança portal que ajuda na escolha de investimentos

Sobre o Sicredi
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Servidores do Municí-
pio, entre eles agentes de 
endemias, agentes de saú-
de e do Departamento de 
Utilidade Pública realiza-
ram na sexta-feira, 08, um 
mutirão contra a dengue 
no bairro Samambaia. Eles 
recolheram lixo jogado na 
natureza, em uma área ver-
de próxima à escola Muni-
cipal Professora Rosa Maria 
Collete, por onde passam 
várias crianças para ir à es-
cola.

Entre os materiais cole-
tados com as próprias mãos 
dos servidores estiveram 
partes de televisão e outros 
eletrodomésticos e móveis, 

A Academia de Letras 
dos Campos Gerais (ALCG) 
e entidades apoiadoras es-
tão promovendo o projeto 
cultural literário “Crônicas 
dos Campos Gerais”, de au-
toria do escritor Mário Sér-
gio de Melo. A iniciativa visa 
estimular a produção e o in-
tercâmbio de textos (crôni-
cas) que tratem de aspectos 
da vida regional, incluindo 
os pitorescos e singulares. 
Tem intenção de revelar e 
incentivar novos talentos 
literários, divulgar e apro-
fundar o apreço pela cultura 
popular e erudita regional. 

A população a partir 
de dezesseis anos, sejam 
moradores ou visitantes, é 
convidada a escrever crôni-
cas que versem sobre a vida 
nas cidades ou no ambiente 
rural dos Campos Gerais do 
Paraná. Para participar do 
projeto basta enviar os tex-

tos em arquivos digitais no 
formato .doc para o e-mail 
cronicascamposgerais@
gmail.com a partir de 1º de 
novembro de 2019. A ALCG 
compromete-se com o zelo 
na recepção e seleção dos 
textos. 

Entende-se por “crô-
nica” o relato curto de si-
tuações do cotidiano reais 
ou fictícias apresentadas, 
geralmente, em sequên-
cia cronológica. Segundo 
o crítico literário Antonio 
Candido de Mello e Souza, 
a crônica é um gênero que 
“... fica perto de nós... Ela é 
amiga da verdade e da po-
esia nas suas formas mais 
diretas e também nas suas 
formas mais fantásticas – 
sobretudo porque quase 
sempre utiliza o humor... A 
sua perspectiva não é a dos 
que escrevem do alto da 
montanha, mas do simples 

rés do chão”. O regulamen-
to detalhado está no sítio 
https:// cronicascamposge-
rais.blogspot.com/. 

Os textos deverão ter 
até dois mil e quinhentos 
caracteres, para viabilizar 
a leitura em programas de 
rádio e a inserção nos espa-
ços impressos. As crônicas 
selecionadas por comissão 
julgadora composta por 
membros da ALCG serão 
divulgadas na mídia e, se for 
viável, publicadas em livro a 
ser editado ao final do pro-
jeto, previsto para durar um 
ano.  Espera-se que a 
iniciativa motive encontros 
e oficinas literárias e contri-
bua também para fortalecer 
a identidade e a autoestima 
regional. A ALCG traz em 
seu estatuto a missão de 
cultivar, preservar e divul-
gar o vernáculo e a literatu-
ra.

Jaguariaíva realizou mais uma 
ação de limpeza contra dengue

TERRENOS À VENDA EM JAGUARIAÍVA

Informações: (43) 99111-1121 (WhatsApp)

Saúde

JAGUARIAÍVA

Ação aconteceu no bairro Samambaia. Foto: Divulgação

Os servidores encontraram diversos entuhos. Foto: Divulgação

vaso sanitário quebrado, 
roupas rasgadas, garrafas, 
galhos de árvores, entre ou-
tros. Pela manhã um dos ca-
minhões de coleta já estava 

cheio com o lixo recolhido.
O coordenador dos 

agentes de endemias, La-
ercio Padilha, disse que 
descartar entulho e lixo de 
casa em terrenos tem con-
sequências negativas para 
os próprios moradores do 
entorno. O maior é o risco 
à saúde, uma vez que esses 
materiais servem de cria-
douro do Aedes aegypti. Em 
vez de jogar entulhos em 
qualquer lugar o morador 
pode solicitar o recolhimen-
to à prefeitura, colocando o 
material temporariamente 
em frente à sua residência 
para acesso dos coletores. 
O serviço é gratuito. Mais 
informações pelo telefone 
3535-6374.

• Jardim Primavera, Rua Cascavel, 360m². A 30 metros do asfalto e do 
ponto de ônibus circular.

• Bairro Jardim Belvedere, excelente localização: quadra E, lote 19, Rua 
Veneza.

Academia de Letras dos Campos Gerais dá 
início ao Projeto “Crônicas dos Campos Gerais”

* O autor é Historiador e membro da Academia de Letras dos Campos Gerais.

Na tarde deste domin-
go, 10, João Paulo Fernan-
des Soares, 22 anos, foi 
morto com um disparo de 
arma de fogo em suposto 
confronto com a Polícia Mi-
litar (PM). O fato aconte-
ceu na rua Francisca R. De 
Oliveira no bairro Jardim 
Primavera, por volta das 
14h30min. Ele era suspeito 
de participação em assaltos 
ocorridos no município e 
teria reagido à abordagem 
policial. Um outro rapaz, 
de 20 anos, que seria o 
comparsa de João Paulo, 
foi preso e encaminhado à 
Delegacia da Polícia Civil.

Conforme relatório di-
vulgado, após diligências, 
a PM prendeu um indiví-
duo de 20 anos, de posse de 
uma motocicleta com sinais 
de adulteração, o qual seria 
suspeito de participação em 
um roubo ocorrido recente-
mente a um posto de com-
bustível. Ao ser indagado, o 
abordado informou para a 
equipe policial, o paradeiro 

No próximo dia 30 de novembro o Rotary 
Club organiza a 1° edição do "Descarte Cons-
ciente", uma ação ambiental com o propósito 
de recolher todo o lixo eletrônico que deve 
ser separado para a destinação correta, evi-
tando que este material venha a ficar indevi-
damente exposto no meio ambiente.

Equipes de voluntários da entidade esta-
rão a partir das 08h30min na praça da es-
cadaria ao lado do banco Itaú. Eles estarão 
recolhendo os materiais descartados até às 
13h.

Suspeito de assalto foi morto 
pela PM ao reagir a abordagem

Rotary de Arapoti promove 
descarte de eletrônicos

Polícia

Ação ambiental

Fato ocorreu na rua Francisca R. de Oliveira no Jardim 
Primavera. Foto: Reprodução Facebook/Jaguariaíva em Foco

O caso

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

do segundo indivíduo, que 
também, teria participado 
do crime.

Os policiais se dirigiram 
então à residência de João 
Paulo. De acordo com rela-
tório divulgado pela PM, o 
suspeito teria desobedeci-
do a ordem de abordagem 
dada pela equipe, resistiu 
a prisão, apontando uma 
arma de fogo na direção 
dos policiais, que reagiram, 
efetuando disparos contra 
o indivíduo, vindo a alve-
já-lo.

De imediato, foi acio-
nado a equipe do Siate, 

porém, o indivíduo já esta-
va em óbito. Foi acionada 
equipes da criminalística 
e IML (Instituto Médico 
Legal), sendo apreendido 
com o indivíduo, uma pis-
tola marca Beretta, calibre 
.6,35, com quatro munições 
intactas. Na residência, fo-
ram localizados peças de 
roupas e um capacete, com 
as mesmas características 
que foram utilizadas no 
roubo do posto de combus-
tível, além, de outra moto-
cicleta com sinais de adul-
teração.

Fonte: Polícia Militar
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Apesar da forte chuva, e 
equipe do “Loucos Por Pe-
dal” não desanimou e deu 
a largada na manhã deste 
domingo, 10, para a 1ª Pe-
dalada Beneficente em prol 
do garoto Pedro Miguel. 
Ele tem oito anos, é aluno 
da APAE e sofreu um AVC 
quando tinha apenas três 
anos de idade,  o que acabou 
comprometendo 50% de 
sua atividade cerebral. Re-
centemente, Pedro foi inter-
nado no Hospital Pequeno 
Príncipe em Curitiba para 

tratar uma bactéria rara que 
paralisa os rins e pulmões. 
Nos últimos dias, ele saiu de 
um coma, mas segue em ob-
servação médica.

Para tratar o problema, 
o garoto necessita de um  
medicamento caro, não for-
necido pelo SUS. Sua família 
não tem condições financei-
ras de arcar com os custos 
do tratamento e nem com 
a medicação. Comovidos 
com esta situação, os ciclis-
tas araotienses decidiram se 
unir para ajudar. A pedala-
da beneficente foi organiza-
da com o propósito de arre-

Ciclistas realizaram 1ª pedalada beneficente 
em prol de menino que sofre de rara doença

Solidariedade

ARAPOTI

Cliclistas de diversos municípios da região se 
uniram em prol da causa

Toda a renda obtida com doações e inscrições será 
revertida para o tratamento

cadar fundos. Toda a renda 
obtida com as inscrições e 
doações será revertida para 
custear o tratamento.

Além de ciclistas de Ara-
poti, participaram da ação 
pedaleiros de Jaguariaíva, 
Tomazina, Sapopema e ou-
tros municípios. “A chuva 
deu uma atrapalhada, mas 
estamos firmes e fortes. 
Agradecemos todos que vie-
ram e contribuíram com o 
Pedro Miguel que está em 
uma situação difícil. A gen-
te se comoveu e estamos 
fazendo tudo isso em prol 
dele. É um evento sem fins 
lucrativos, com toda a ren-
da revertida para a família” 
disse Kenython Coldibelli, 
um dos organizadores da 
ação.

Ele disse que o “Loucos 
por Pedal” está a disposição 
para receber qualquer tipo 
de ajuda. “A mãe é manicure 
e está com ele em Curitiba, 
sem poder trabalhar. Então, 
eles realmente precisam da 
nossa contribuição, pois o 
tratamento é caro e não é 
fornecido pelo sistema pú-

blico. Quem quiser ajudar 
pode nos procurar, temos a 
nossa página no Facebook. 
É só entrar em contato” 
complementou Kenython.

O integrante do grupo, 
Cláudio Mafra, participou 
da pedalada acompanhado 
do filho Otávio. “A nossa 
intenção é ajudar e nada 
é mais gratificante do que 

poder ajudar, ainda mais a 
uma criança. O Pedro está 
precisando muito de qual-
quer ajuda que vier” falou 
Claúdio. “Deus colocou o 
Pedro aqui na terra e nós, 
como servos de Deus, temos 
que ajudar ele a se curar” 
disse o filho Otávio.

O cabeleireiro Celson 
Brito foi outro que decidiu 

contribuir participando da 
pedalada. “Estamos todos 
juntos nessa causa do me-
nino Pedro. É muito gratifi-
cante ver todo mundo unido 
apoiando” falou.  A largada 
aconteceu um pouco antes 
das 09h e os mais de cem 
ciclistas percorreram a rota 
das águas em uma trilha de 
aproximadamente 25 km.


