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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Jaguariaíva a um passo 
da implantação do SAMU

O município deverá ter, em breve, a implantação do 
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Para 
isso, a prefeitura abriu o PSS (Processo Seletivo Simplifi-
cado) visando à contratação temporária dos profissionais 
que devem atuar no atendimento às situações de urgência.
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RESULTADO DO 
VESTIBULAR FATIFAJAR

Faculdades FatiFajar 
lançam 1ª pós-graduação 
presencial em Direito

Plano de Concessão de rodovias 
do Paraná inclui PR 092

Sicredi promove mostra 
pedagógica do Programa A 
União Faz a Vida em Arapoti

Câmara aprova projeto de 
prevenção ao suicídio

Emenda destina parque 
adaptado para APAE de Arapoti

As faculdades FatiFajar 
divulgaram o resultado do 
Vestibular 2020, na quin-
ta-feira, dia 28. O proces-
so seletivo foi realizado no 
domingo, dia 24, dentro da 
maior normalidade, sem 
nenhum incidente. Foram 
realizadas as provas para os 
cursos de Administração, 
Agronomia, Ciências Con-
tábeis, Direito, Engenharia 
Civil, Engenharia Florestal, 
Letras e Pedagogia.

Os resultados estão dis-
poníveis no site www.fatifa-
jar.com.br.

Os diretores da FATI e da 
FAJAR, professores Walter 
e José Carlos manifestaram 
congratulações a todos os 
aprovados e agradecimentos 
pela participação e colabo-
ração para que o transcurso 
do processo ocorresse com 
tranquilidade.

As matrículas dos apro-

vados, em PRIMEIRA CHA-
MADA, de acordo com o 
Edital, devem ser realizadas 
entre o dia 02 e 06 de de-
zembro, impreterivelmente, 
ou seja, no decorrer desta 
semana. Caso não seja feita 
a matrícula, o nome vai au-
tomaticamente para o final 
da fila, na classificação e o 
candidato perde o direito da 
vaga em primeira chamada 
e com o benefício que vier a 
ser concedido nesse período.

Os aprovados em segun-
da chamada devem efetivar 
a matrícula a partir do dia 
09 de dezembro, com prazo 
fixado por edital e, caso não 
o façam também vão para o 
final da lista de classificação. 

As pessoas que não pu-
deram fazer o vestibular no 
dia 24 de novembro, podem 
com a maior brevidade pos-
sível, agendar o vestibular, 
bastando ligar para os tele-
fones (43) 3557-2566 - FATI 
ou (43) 3535-2830 - FAJAR 
e marcar dia e horário de sua 
prova.

MATRÍCULAS 
DOS CALOUROS

VESTIBULAR 
AGENDADO

A rodovia sofre com vários problemas com 
a deterioração do pavimento
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No último dia 21 de no-
vembro foi dado o pontapé 
inicial para a primeira pós-
-graduação presencial das 
Faculdades Fati/Fajar na 
área do Direito. Em cerimô-
nia realizada na unidade de 
Jaguariaíva que contou com 
a presença de coordenado-
res, professores e diretores 
da faculdade, além de advo-
gados de toda a região, foi 
oficialmente lançada a pós-
-graduação em Direito Civil 
e Processual.

O curso, que tem o apoio 
da Cátedra, terá a duração 
de 1 ano e meio, com o início 
das aulas programado para 
março do ano que vem. O 
corpo docente contará com 
os professores; Luiz Ro-
drigues Wambier, Denise 
Comel, Poliana Cunha, An-
tônio Bochenek, Renê Hell-
man, João Paulo Deschk, 
Marcus Freitas e Rodrigo Di 
Piero Mendes. A aula inau-
gural acontecerá no dia 14 
de fevereiro com o professor 
Luiz Rodrigues Wambier. 
As aulas acontecerão a cada 
quinze dias, sempre nas 
sextas à noite e nos sábados 
pela manhã.

“É uma especialização 
que tem como diferencial 
uma grande ênfase para os 

A Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Es-
porte (SMECE) realizou na 
quinta-feira, 28, o lança-
mento do projeto “Tenda do 
Saber: A leitura ao alcance 
de Todos”. O evento, rea-
lizado no Parque Euzébio 
Delgado (Beira Rio), contou 
com a presença de autori-
dades do município, como 
a vice-prefeita e secretária 
Alcione Lemos.

O projeto foi desenvolvi-
do pelos Departamentos de 
Cultura e Esporte, que atu-
arão em conjunto na exe-
cução, realizando o atendi-
mento e o levantamento de 
dados e informações acerca 
da execução.

O mesmo consiste em 
uma tenda pantográfica 
10x10 dobrável e imperme-
ável que contém dias mesas 
infantis com 12 cadeiras, 
um tapete de EVA, quatro 
baús com aproximadamen-
te 2 mil livros diversos de 
literatura, referência, enci-
clopédias, dicionários, atlas, 
200 itens digitais sendo cd 
roons, jogos, etc. Diversos 
brinquedos pedagógicos em 
madeira de reflorestamento 
e papel cartão. A iniciativa 
tem como objetivo promo-
ver o acesso à leitura nos 
bairros mais distantes do 

A Prefeita Nerilda Penna 
(PP), o vereador Ricardo Ro-
drigues Pedroso (CIDADA-
NIA), o Chefe de Gabinete, 
Jeovane Varela, a Presidente 
da APAE, Rosangela Suzuki, 
a diretora, Miriã Pereira Bue-
no, o diretor financeiro da 
Instituição, João Paulo Cruz, 
e o autodefensor da entidade, 
Kevin Brian Subtil, estiveram 
no Palácio Iguaçu na última 
terça-feira, 26, para receber 
uma emenda parlamentar da 
deputada estadual Cristina 
Silvestri (Cidadania) que con-
templa o município de Arapo-
ti com um parque adaptado 
para a APAE. A assinatura do 
convênio foi feita pelo depu-
tado estadual e Chefe da Casa 
Civil, Guto Silva (PSD).

Os brinquedos adapta-
dos serão instalados nas de-
pendências da APAE, e vão 
proporcionar mais lazer aos 
alunos da institução. "É uma 
conquista para Arapoti e para 
APAE, pois esta é uma reivin-
dicação antiga. Os alunos te-
rão mais uma opção segura na 
hora da recreção", disse o ve-
reador Ricardo, que foi autor 
do pedido à deputada Cristina 
Silvestri.

Na oportunidade, a co-
mitiva protocolou um pedido 
junto ao deputado Guto Silva, 
solicitando interceção para 
aumento no repasse do SUS 
à entidade, que presta aten-

Fati/Fajar lança 1ª pós-graduação 
presencial em Direito

Jaguariaíva lança projeto para levar 
leitura a todos os bairros do município

Emenda destina parque 
adaptado para APAE

Educação

Tenda do Saber

Investimento

O evento
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Comitiva de Arapoti participou da assinatura junto ao 
Governo do Estado. Foto: Divulgação

A equipe de docentes do curso é conhecida pela excelência

Alunos na comunidades receberão incentivos para 
desenvolver a leitura. Foto: Divulgação

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

Direito Vivo

MEDIDA PROVISÓRIA 905/2019
CONTRATO DE TRABALHO 

“VERDE E AMARELO”
O governo federal vem demonstran-

do desrespeito constante ao estado de-
mocrático de direito (AI-5), desrespeito 
a Constituição Federal (meio ambiente, 
indígenas, homossexuais e liberdade da 
mulher). 

Com a Medida Provisória 905/2019, 
denominado de “contrato de trabalho 
verde e amarelo”, segue-se na mesma 
baila, pois o Governo Federal somen-
te poderia intervir por meio de Medida 
Provisória quando houver observância 
aos requisitos constitucionais de urgên-
cia e relevância presentes no artigo 62 
da Constituição Federal. 

Inclusive, em sentença da 3ª Vara 
do Trabalho de Fortaleza, foi declarada 
a inconstitucionalidade da referida me-
dida provisória, por não serem os dados 
de desemprego novos e não haver fato 
novo, urgente e relevante a justificar a 
intervenção na realidade normativa. 

Com o contrato de trabalho “verde e 
amarelo” a intenção do governo seria a 
criação de 4,5 milhões de empregos nos 
próximo 3 anos, tendo como foco jovens 
entre 18 e 29 anos, com isenção do INSS 
patronal de 20%, das alíquotas do sis-
tema “S’ e do “salário educação”, bem 
como contribuição de FGTS reduzida de 

8% para 2% e multa de FGTS diminuída 
de 40% para 20%, bem como a redução 
do adicional de periculosidade de 30% 
para 5%, além do trabalho aos domingos 
de maneira indistinta.

Em contra partida, a Medida Provi-
sória prevê a taxação de contribuição 
previdenciária de 7,5% sobre o seguro 
desemprego, gerando uma receita esti-
mada em 7,2 bilhões de reais nos próxi-
mos três anos.

Perante o Congresso Nacional a re-
ferida medida provisória já recebeu 
1.930 proposta de emenda, se dividindo 
em duas frentes de interpretação, uma 
no sentido de que a Medida Provisória 
ameniza a recessão, outra de que ela 
promove a precarização das relações de 
trabalho.

Existe o risco das empresas demiti-
rem os atuais funcionários para contra-
tar jovens apenas para se beneficiarem 
de desonerações aos menores encargos 
trabalhistas previstos.

Ou seja, a proteção aos jovens traba-
lhadores poderá gerar uma desproteção 
aos demais trabalhadores, simultanea-
mente com a precarização das regras do 
trabalho de maneira não equânime em 
desfavor dos jovens entre 18 e 29 anos.

advogados iniciantes e com 
um corpo docente de exce-
lência, além de ser presen-
cial com o aluno podendo 
tirar suas dúvidas direta-
mente com o professor” dis-
se a coordenadora do Curso 
de Direito, Rosangela Las-
cosk. Outro destaque, se-
gundo ela, é o preço diferen-
ciado para alunos egressos 
das Fajar que pagarão em 24 
vezes de R$ 328,00. Advo-
gados iniciantes, que não te-
nham se formado na Fajar, 
também terão um desconto 
com 24 vezes de R$ 369,00. 
Os demais advogados que ti-
verem interesse pagarão 24 
vezes de R$ 410,00.

Para Rosangela, o lan-
çamento da primeira pós 
presencial é uma grande 

conquista. “O dia de hoje é 
um marco para o curso de 
Direito da Fajar, porque há 
muito tempo observávamos 
os nossos alunos que se 
formavam aqui tendo que 
buscar uma pós-graduação 
fora. Hoje eles têm a opor-
tunidade de fazer este curso 
com toda a excelência de um 
corpo docente, com um cus-
to extremamente acessível 
e o que é mais interessante, 
aqui mesmo em Jaguariaí-
va” comentou.

A recepção em toda a co-
munidade jurídica tem sido 
muito positiva. O curso já 
tem 10 alunos matriculados 
e a expectativa é de que este 
seja a primeira de muitas 
outras pós-graduações pre-
senciais que virão.

centro da cidade, incenti-
vando a prática da leitura a 
todos os munícipes, tendo 
em vista a versatilidade de 
fruição dos espaços espor-
tivos, como quadras, par-
ques, praças, etc.

A tenda permanecerá 
a cada dois meses em um 
bairro conforme cronogra-
ma abaixo, cujo atendimen-
to será Segunda e Quarta-
-feira das 08h às 12h e das 
13h às 17h, Terça e quinta-
-feira das 13h às 17h e Sex-
ta-feira das 08h às 12h e das 
13h às 16h, sob a supervisão 
da equipe do Departamento 
de Esportes:

1) Parque Beira Euzé-
bio Delgado (Beira Rio) de 
30/11 a 23/12/2019;

2) Jardim Edith – Qua-
dra Cicero Ferraza Klug: De 
06/01/2020 a 05/03/2020;

3) Jardim São Roque 
– Quadra Carlos Alberto 
Fachola: De 06/03/2020 a 
05/05/2020;

4) Pedrinha – Quadra 
em frente ao Casmi: De 
06/05/2020 a 05/07/2020;

5) Bosque da Saúde (re-
monta) Ginásio Antonio Al-
ves Filho – de 06/07/2020 
a 05/09/2020;

6) Vila Kennedy – Cam-
po de Futebol Society José 
Oliveira Sobrinho: De 
06/09/2020 a 05/11/2020;

7) Jardim Primavera 
III – Complexo Miran-
dinha: De 06/11/2020 a 
05/01/2021.

dimento aos alunos com fisio-
terapia, terapia ocupacional, 
psicologia, neurologia, entre 
outros. Atualmente, segundo 
a diretoria da APAE, o repas-
se financeiro não é suficiente 
para cobrir as despesas com 
atendimento especializado.

Durante o mesmo evento, 
foi assinada pela deputada es-
tadual Cristina Silvestri e pelo 
secretário-chefe da Casa Civil 
Guto Silva a liberação de R$ 7 
milhões em recursos oriundos 

do Programa Paraná Cidades, 
beneficiando municípios da 
região central do Paraná.

A solenidade contou com 
a presença de mais de 200 
pessoas, entre prefeitos, ve-
readores, presidentes de en-
tidades e associações.“Eu fico 
extremamente feliz e honrada 
de poder fazer essa destinação 
ainda em 2019, sabendo que 
em breve este recurso será 
convertido em melhorias para 
diversas áreas que atendem a 
nossa população”, disse a par-
lamentar Cristina Silvestre.
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O município está a um 
passo da implantação do 
SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia), com a abertura do PSS 
(Processo Seletivo Simpli-
ficado) para a contratação 

temporária dos profissio-
nais que devem atuar no 
atendimento às situações 
de urgência.

O processo seletivo para 
a contratação temporária 
em regime de CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho) 
está sendo realizado pelo 

Em 2º turno, a Câmara 
de Arapoti aprovou o Pro-
jeto de Lei 2006/2019, que 
institui o Programa Muni-
cipal de Prevenção ao Sui-
cídio e de Promoção a Vida 
no Município de Arapoti. 
De autoria do vereador 
Jean Klichowski (MDB), o 
projeto voltado a um grave 
problema de saúde pública 
visa contribuir para a redu-
ção dos índices de suicídio, 
principalmente entre jo-
vens entre 15 e 29 anos.

Segundo dados do Siste-
ma de Notificação de Agra-
vos de Notificação (SINAN), 
fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, no ano 
de 2018 ocorreram 31 casos 

de violências auto provoca-
das. Neste ano, já foram 19 
atendimentos a tentativas e 
suicídios em Arapoti

Segundo dados da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS) tirar a própria 
vida já é a terceira causa de 
morte entre jovens de 15 a 
29 anos, e a sétima causa de 
morte entre crianças de 10 
a 14 anos de idade.

"Precisamos debater 
mais o tema com alunos, 
pais e professores, investin-
do na prevenção e ajudan-
do a buscar alternativas", 
disse o autor do projeto. 
"O índice de suicídio en-
tre jovens e adolescentes 
é uma crescente na atuali-
dade, tendo em vista que, 
em uma sociedade cada vez 

Por mais um ano as fes-
tividades do aniversário do 
município serão organiza-
das pela COFAA (Comissão 
Organizadora dos Festejos 
do Aniversário de Arapoti), 
uma entidade independen-
te. A Prefeitura Municipal 
participará como apoiadora 
do evento que já se tornou 
tradição em toda a região. 
A Festa do Peão celebrará 
os 64 anos de emancipação 
político-administrativa de 
Arapoti, comemorado no 
dia 18 de dezembro.

A programação inicia no 
dia do aniversário e segue 
até o domingo dia 22 de de-
zembro. Para a abertura, a 
entrada ao Centro de Even-
tos, localizado no Centro 
Cívico do município, será 

franca e terá o show com 
Jair Supercap. Já a partir do 
segundo dia, a entrada será 
cobrada. O valor do passa-
porte anunciado pela orga-
nização para os quatro dias 
é de R$ 30,00.

Na quinta-feira, 19, o 
show será com a tradicio-
nal banda de pagode Raça 
Negra. Na sexta-feira,  a 
apresentação é com a dupla 
Lucca e Mateus e no sábado 
com Diego e Arnaldo. Para 
fechar as apresentações ar-
tísticas, no domingo, 22, o 
sertanejo raiz é comandado 
por Gino e Geno. Todos os 
dias acontecerá a compe-
tição de rodeio em touros 
com a locução de Valtinho 
dos Santos. Além do passa-
porte, as pessoas que forem 
ao evento também podem 
adquirir camarotes.

O Ministério Público 
do Paraná (MPPR), a partir 
da Promotoria de Justiça 
de Arapoti, expediu nesta 
semana, recomendação ad-

ministrativa à Câmara Mu-
nicipal da cidade. No docu-
mento, o MPPR pede que o 
Portal da Transparência do 
Legislativo seja adequado 
às exigências da Lei Federal 
12.527/2011, a Lei de Acesso 

à Informação.
Foi apresentado prazo de 

dez dias para que a Câmara 
se manifeste a respeito da 
recomendação. A Promo-
toria destaca a necessidade 
de informações relativas à 

remuneração dos servidores 
“observando-se o modelo 
adotado pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, 
Ministério Público do Para-
ná e Assembleia Legislativa 
do Estado do Paraná”.

Inscricões do PSS para contratação de 
profissionais para o SAMU segue até dia 05

Câmara aprova projeto de 
prevenção ao suicídio

Promotoria recomenda ajuste no Portal 
da Transparência da Câmara de Arapoti

Festa de peão celebrará 
os 64 anos de Arapoti

Saúde

Política

Fiscalização

Lazer

Implantação
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Reunião na prefeitura definiu detalhes do PSS. São cinco vagas. 
Foto: Divulgação

Vereador Jean foi o autor do projeto que visa combater 
os suicídios entre jovens. Foto: Divulgação Festividade acontece entre 18 e 22 de dezembro no Centro 

de Eventos. Foto: Divulgação/COFAA

Jaguariaíva será o primeiro município dos Campos Gerais 
a receber o SAMU. Foto: Divulgação

Consórcio Intermunicipal 
do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência dos 
Campos Gerais (CimSamu) 
e as inscrições vão até o dia 
5 de dezembro para as va-
gas de técnico de enferma-
gem e motorista socorrista.

Os detalhes das contra-
tações, que serão feitas pelo 
consórcio, foram discuti-
dos em uma reunião que 
aconteceu na quarta-feira, 
27, no gabinete do prefeito 
José Sloboda, com a equipe 
do CimSamu, o diretor ge-
ral Jaime Menegoto, o con-
trolador interno Roberto 
Bandeira, a diretora finan-
ceira, Angelica P. Luz e a 
procuradora do município, 
Tânia Maristela Munhoz.

De acordo com Menego-
to, Jaguariaíva é o primeiro 
município dos Campos Ge-
rais a receber o serviço via 
consórcio, pois apresentou 
a estrutura necessária para 

a implantação do SAMU, 
sendo uma das três cidades 
a contar com o serviço na 
região.

O município já conta 
com um local que será usa-
do como base para o ser-
viço, além de ter recebido 
neste ano, do Ministério da 
Saúde, um veículo de UTI 
Móvel de suporte básico 
que deve atender a micror-
região.

A implantação do 
SAMU no município pon-
tua mais um resultado dos 
esforços do prefeito José 
Sloboda, enquanto presi-
dente da AMCG (Associa-
ção dos Municípios dos 
Campos Gerais) por duas 
gestões. A frente da Asso-
ciação, Sloboda conseguiu 
grandes avanços como a 
implantação do Serviço Ae-
romédico da Base dos Cam-

pos Gerais, que conta com 
um helicóptero equipado 
para atendimentos e trans-
portes de urgência.

Para saber mais infor-
mações, os interessados 
devem consultar o edital 
disponível no link. O edital 
dispõe de 5 vagas imediatas 
e Cadastro de Reserva para 

técnico de enfermagem e 
motorista socorrista, a car-
ga horária é de 40h sema-
nais e o salário para ambas 
funções é de R$ 1.308,73.

A ficha de inscrição está 
disponível para downlo-
ad no site da AMCG. Mais 
informações pelo telefone 
(42) 3225-1398.

mais competitiva e exigen-
te, as dificuldades chegam 
e, por falta de orientação 
e amparo, o ato acaba sen-
do cometido. A adoção de 

um Programa Municipal 
de Prevenção fortalecerá a 
execução de ações relacio-
nadas à reflexão e à cons-
cientização".
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Uma das principais vias 
de ligação entre os campos 
gerais e o norte pioneiro do 
Paraná será entregue à ini-
ciativa privada. A Rodovia 
PR-092 no trecho entre Ja-
guariaíva e Santo Antônio 
da Platina englobará o paco-
te de concessões do Gover-
no Federal e que formará o 
novo anel de integração do 
estado, que abrangerá 4,1 
mil quilômetros de estradas.

O novo programa de 
concessão de rodovias foi 
detalhado pelo Governador 
Carlos Massa Ratinho Jr. em 
encontro realizado na última 
quarta-feira, 27, na Bolsa 
de Valores de São Paulo. A 
apresentação teve como ob-
jetivo destacar os potenciais 
do Paraná e as oportunida-
des de investimentos.

O novo Anel de Integra-
ção, inclusive, foi um dos 
principais alvos de interesse 
entre os investidores. Com o 
fim dos atuais contratos, em 
2021, o governo federal vai 
abrir uma nova licitação. Se-
rão concedidos à iniciativa 
privada 4,1 mil quilômetros 
de estradas estaduais e fede-
rais – atualmente são 2,5 mil 
quilômetros.

O novo programa incor-
pora ao polígono original 
três estradas estaduais: a 
PR-092, entre Jaguariaíva 
e Santo Antônio da Plati-
na, a PR-323 (Noroeste) e 
a PR-280 (Sudoeste). O lei-
lão também deve abranger 
os trechos paranaenses das 
BRs 163 (Oeste), 153 (de Ou-
rinhos a União da Vitória) e 
476 (Rodovia do Xisto).

“Serão entre seis e oito 
lotes para o primeiro semes-
tre de 2021. No ano que vem 
começam as audiências pú-
blicas e em breve esse mode-
lo será colocado no mercado, 
com as empresas assumindo 
já em novembro de 2021”, 
afirmou Ratinho Junior.

Pelo cronograma da Em-
presa de Planejamento e Lo-
gística S.A (EPL), contratada 
pela União para fazer os es-
tudos de viabilidade da nova 
concessão, a modelagem 
técnica, econômico-finan-
ceira e jurídica será conclu-
ída em 2020. O documento 

Parabéns aos alunos do 
3º ano do Ensino Médio 
do Colégio Mega de Jagua-
riaíva, pelos resultados já 
obtidos nos vestibulares. 
Aprovação em Medicina 
Veterinária, Direito, Odon-
tologia, Engenharia Civil e 
Administração. 

O Colégio MEGA conti-
nua, ao longo dos anos, pro-
porcionando aos alunos do 
Ensino Médio os requisitos 
para alcançar os melhores 
resultados e presença nos 
grandes centros de Ensi-
no Superior do Brasil, do 
Paraná e da nossa cidade e 
região. 

Nossa experiência, cre-
dencia o nosso trabalho. 
Competência, qualidade de 
ensino e equipe seleta de 
professores fazem a dife-
rença. Aqui os resultados 
aparecem. 

Alunos do MEGA dão 
show nos vestibulares

Governo detalha plano de 
concessão que engloba PR-092

Duplicação

JAGUARIAÍVA

Thalita - Medicina Veterinária; João - Direito e Comércio Exterior; 
Jorge - Odontologia e Engenharia Civil; Vinícius - Administração

A PR-092 é uma das campeãs em acidentes de 
trânsito nas estradas do Paraná

Venha estudar conosco! 
Matrículas abertas!

Mais do que uma escola, 

um projeto de vida.
VEM SER MEGA VOCÊ 

TAMBÉM!

vai concentrar todas as in-
formações necessárias para 
a licitação, incluindo formas 
de cobranças, projetos prio-
ritários e valores previstos 
de tarifas.

Se por um lado abre-se a 
possibilidade de melhorias 
significativas na qualidade 
e segurança do trecho, por 
outro surge a preocupação 
dos motoristas com a im-
plantação do pedágio. Em 
entrevistas, o Secretário de 
Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, tem buscado 
deixar claro que o objetivo 
é garantir tarifas bem mais 

acessíveis à população dos 
que as atualmente cobradas 
pela concessionárias.

“Não queremos a repeti-
ção do modelo que não deu 
certo no Paraná. Por isso 
estamos junto com o gover-
no federal e temos a certeza 
que vamos fazer o melhor 
e mais transparente mode-
lo de concessões”, afirmou  
Sandro Alex. “Nesta nova 
modelagem teremos mais 
obras e uma menor tarifa 
para o usuário, ponto que é a 
maior cobrança do governa-
dor Ratinho Júnior”, expli-
cou. “Possivelmente será o 
maior lote de concessões do 
Brasil”, completou.

Pedágios mais baratos
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Ação solidária recolheu 
5 toneladas de lixo eletrônico

O verão se aproxima e é hora de aumentar 
os cuidados para evitar o câncer de pele

Descarte Consciente

Dezembro Laranja

Ação foi coordenada pelo Rotary Club de Arapoti

Neste sábado, 30, o Ro-
tary Club promoveu uma 
ação ambiental de descarte 
consciente do lixo eletrôni-
co. Voluntários da entidade 
estiveram no centro da cida-
de recolhendo os materiais 
descartados pela população 
arapotiense. Foram arreca-
dados aproximadamente 5 
toneladas de lixo eletrônico.

O presidente do Rotary 
de Arapoti, Mauro Costa, 
ficou satisfeito com o envol-
vimento do cidadão. “Agra-
decer a população que com-
pareceu mais uma vez na 
4ª edição da ação de meio 
ambiente do Rotary Club de 
Arapoti. É a nossa população 
se preocupando em promo-
ver um ambiente mais sau-
dável e responsável” falou o 
presidente.

Alertar sobre os cuidados e ações 
de prevenção ao câncer de pele é o 
objetivo da campanha “Dezembro 
Laranja”, que acontece nesta época 
do ano marcada pelas altas tempe-
raturas do verão e de maior exposi-
ção das pessoas ao sol. No Paraná, as 
ações de conscientização e orienta-
ção são amparadas pela Lei estadu-
al 18.829/2016, que teve origem em 
um projeto elaborado pelo deputado 
Anibelli Neto (MDB) na Assembleia 
Legislativa do Paraná.

“A cada ano a campanha ganha 
a adesão de mais instituições, que 
ajudam a população com mais aces-
so às informações”, disse. “No Para-
ná, só no ano passado, se somarmos 

os números de câncer de mama e de 
próstata, os dois juntos, são menores 
do que os números de câncer de pele. 
Por isso, é fundamental que durante 
todo o mês de dezembro possamos 
divulgar dicas de prevenção e reali-
zar ações de conscientização”, afir-
mou o deputado.

De acordo com a Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia (SBD) em 
2019, além de conscientizar a po-
pulação sobre a prevenção desde a 
infância, a iniciativa tem como obje-
tivo principal alertar sobre os sinais 
do câncer da pele para diagnóstico 
e tratamento precoces, aumentando 
as chances de cura na grande maio-
ria dos casos. Os números de câncer 
de pele no Brasil são alarmantes! 
De acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), anualmente, são 
diagnosticados 180 mil casos novos 
da doença. Isso significa que 1 em 
cada 4 novos casos de câncer no Bra-
sil, é de pele.

“Temos um problema de saúde 
pública e a SBD transformou esse 

problema numa ampla campanha de 
combate ao câncer da pele por meio 
do Dezembro Laranja, mês de cons-
cientização sobre a doença", explicou 
o doutor Sergio Palma, Presidente da 
SBD. Segundo ele, “reduzir as estatís-
ticas de incidência de câncer da pele 
é uma meta alcançável e a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia está com-
prometida em diminuir a ocorrência 
e a mortalidade”.

Segundo o dermatologista Eli-
mar Gomes, Coordenador Nacional 
do Dezembro Laranja, “quase 90% 
dos casos existentes são de carcino-
mas. Esses tumores têm letalidade 
baixa, mas provocam cerca de 1900 
óbitos a cada ano no nosso país. Me-
nos comum, o câncer melanoma é o 
tipo mais agressivo e, por este moti-
vo, causa mais de 1700 óbitos anual-
mente. Nós conhecemos a origem da 
doença e sabemos que é possível pre-
veni-la, por este motivo a conscien-
tização pública é uma das formas de 
reduzir o número de casos”, conclui 
o médico.

ARAPOTI

Problemas causados pelo 
descarte inadequado

Sobre o câncer da pele

- Este descarte é feito quando o equipamento apresen-
ta defeito ou se torna obsoleto (ultrapassado). O problema 
ocorre quando este material é descartado no meio ambiente. 
Como estes equipamentos possuem substâncias químicas 
(chumbo, cádmio, mercúrio, berílio, etc.) em suas composi-
ções, podem provocar contaminação de solo e água.

- Além do contaminar o meio ambiente, estas substân-
cias químicas podem provocar doenças graves em pessoas 
que coletam produtos em lixões, terrenos baldios ou na rua.

- Estes equipamentos são compostos também por gran-
de quantidade de plástico, metais e vidro. Estes materiais 
demoram muito tempo para se decompor no solo.

- Para não provocar a contaminação e poluição do meio 
ambiente, o correto é fazer o descarte de lixo eletrônico em 
locais apropriados como, por exemplo, empresas e coopera-
tivas que atuam na área de reciclagem.

- Celulares e suas baterias podem ser entregues nas 
empresas de telefonia celular. Elas encaminham estes re-
síduos de forma a não provocar danos ao meio ambiente.

- Outra opção é doar equipamentos em boas condições, 
mas que não estão mais em uso, para entidades sociais que 
atuam na área de inclusão digital. Além de não contaminar o 
meio ambiente, o ato ajudará pessoas que precisam.

- O primeiro passo para evitar a poluição do meio am-
biente é fazer a coleta seletiva em casas, escolas e empre-
sas. O lixo eletrônico deve sempre ser separado dos resí-
duos orgânicos e dos materiais recicláveis (papel, plástico, 
vidro e metal).

Este tipo de câncer é provocado pelo crescimento anor-
mal das células que compõem a pele. Existem diferentes ti-
pos de câncer da pele que podem se manifestar de formas 
distintas, sendo os mais comuns denominados carcinoma 
basocelular e carcinoma espinocelular – chamados de cân-
cer não melanoma – e que apresentam altos percentuais de 
cura se diagnosticados e tratados precocemente. Um tercei-
ro tipo, o melanoma, apesar de não ser o mais incidente, é 
o mais agressivo e potencialmente letal. Quando descoberta 
no início, a doença tem mais de 90% de chance de cura.

“Em todos eles, a exposição excessiva e sem proteção 
ao sol é o principal fator de risco que pode desencadear a 
doença, que pode se manifestar como uma pinta ou mancha, 
geralmente acastanhada ou enegrecida; como uma pápula 
ou nódulo avermelhado, cor da pele e perolado (brilhoso); ou 
como uma ferida que não cicatriza”, diz Jade Cury Martins, 
Coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da 
SBD.

Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia orien-
ta que as pessoas se examinem com regularidade, consul-
tando um dermatologista em caso de suspeita. Também é 
importante que se examine familiares, pois muitas vezes os 
cânceres podem aparecer em regiões que não é possível 
reconhecer sozinho. Ao se expor ao sol, é importante que 
as áreas descobertas estejam protegidas, mesmo em dias 
frios e nublados.

Medidas fotoprotetoras - As recomendações básicas in-
cluem a adoção de medidas fotoprotetoras, como evitar os 
horários de maior incidência solar (das 9h às 15h); utilizar 
chapéus de abas largas, óculos de sol com proteção UV e 
roupas que cubram boa parte do corpo; procurar locais de 
sombra, bem como manter uma boa hidratação corporal. A 
sociedade médica também orienta para o uso diário de pro-
tetor solar com fator de proteção de no mínimo 30, que deve 
ser reaplicado a intervalos de duas a três horas, ou após 
longos períodos de imersão na água.

Onde Jogar? Descarte 
correto e reutilização

Lembre-se:
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TERRENOS À VENDA EM JAGUARIAÍVA

Informações: (43) 99111-1121 (WhatsApp)

• 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.

Ricardo Ferreira de Barros torna público que requereu ao IAP a renovação de sua Licença de Opera-
ção, para Fornos de Carvão em Jaguariaíva/PR.

Ricardo Ferreira de Barros torna público que recebeu do IAP para Licença de Operação, com valida-
de de 10/04/2018 para Fornos de Carvão em Jaguariaíva/PR.

Súmula para Renovação de Licença de Operação

Súmula de Recebimento de Licença de Operação

A safra de grãos de 
verão do Paraná 2019/20 
está praticamente toda 
plantada, impulsionada 
pela melhora climática 
ocorrida durante parte do 
mês de outubro e início 
de novembro. O Departa-
mento de Economia Rural 
(Deral) da Secretaria da 
Agricultura e Abasteci-
mento estima que poderão 
ser colhidas até 23,4 mi-
lhões de toneladas, volu-
me que, se concretizado, 
será 19% acima de igual 
período do ano anterior 
quando foram colhidos 
19,7 milhões de toneladas.

De acordo com o dire-
tor em exercício do Deral, 
Marcelo Garrido, a es-
tiagem e o calor, princi-
palmente em setembro e 
outubro, podem provocar 
ainda algum impacto na 
produtividade. Mas isso 
não pode ser dimensiona-
do agora, pois as lavouras 
ainda estão em início de 
desenvolvimento.

O plantio de soja ocupa 
92% da área plantada em 
todo Estado, com 5,4 mi-
lhões de hectares. A área 
total plantada com grãos 
de verão no Paraná atinge 
5,98 milhões de hectares. 
O clima melhorou e mui-
tas lavouras se recupera-
ram do período de falta de 
chuvas e excesso de calor 
que impediu o plantio, 
principalmente no mês de 
setembro.

As regiões mais afe-
tadas foram Oeste e Cen-
tro-Oeste. Garrido desta-
ca que em pelo menos 20 
dias de setembro houve 
interrupção do plantio por 
causa do clima e muitos 
casos de replantio quan-
do retornaram as chuvas 
em outubro. Atualmente 
cerca de 96% da área está 
plantada.

No Norte Pioneiro e 
parte da região de Lon-
drina o plantio de soja e 
o desenvolvimento inicial 
permaneceu mais afeta-

do. “Não dá para dimen-
sionar os impactos ainda. 
Mas esperamos redução 
na produtividade”, disse 
Garrido.

A previsão para a safra 
de soja 19/20 está man-
tida em 19,8 milhões de 
toneladas, volume 23% 
maior que na safra passa-
da, quando foram colhidas 
16,1 milhões de toneladas. 
Do total plantado, 80% 
das lavouras estão em 
boas condições, 18% em 
condições médias e 2% em 
condições ruins.

A primeira safra de 
milho está totalmente 
plantada, ocupa uma área 
de 335 mil hectares - 7% a 
menos que na safra ante-
rior. A estimativa de pro-
dução é de 3,1 milhões de 
toneladas, repetindo o vo-
lume da safra passada.

No geral, as lavouras 
estão em boas condições 
porque os impactos climá-
ticos foram menores, in-
forma o analista do milho 
do Deral Edmar Gervásio. 
Isso porque a maior parte 
do milho da primeira safra 
é plantada nas regiões de 
Curitiba, Ponta Grossa e 
Guarapuava, onde a falta 
de chuvas foi menos in-
tensa.

Segundo Gervásio, a 
primeira safra de milho é 
de alta produtividade por-
que os produtores utili-
zam muita tecnologia nas 
lavouras. Muitos chegam 
a colher até 14 mil quilos 
de milho por hectare. Na 
média do Estado, a safra 
de verão de milho rende 
9.000 quilos de grão por 
hectare.

Segundo o Deral, a 
segunda safra de milho 
plantada no Estado, co-
nhecida como safrinha, 
pode ser plantada a partir 
de 1º de janeiro de 2020, 
conforme o zoneamento 
agrícola para o ano que 
vem, divulgado pelo Mi-

nistério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

O feijão das águas, 
como é conhecida a pri-
meira safra de feijão do 
Paraná, está com o plantio 
praticamente concluído, 
ocupando 151,4 mil hec-
tares, área 7% inferior em 
relação a igual período do 
ano passado.

A maior parte das la-
vouras (88%) também 
está em boas condições e 
o Deral estima uma pro-
dução de 304,6 mil tone-
ladas - 23% acima da safra 
anterior. Se confirmado o 
aumento serão 57 mil to-
neladas a mais de feijão 
nessa safra, volume ex-
pressivo e que indica recu-
peração da produtividade 
de feijão.

Segundo o engenheiro 
agrônomo do Deral, Car-
los Alberto Salvador, a 
exemplo do milho de pri-
meira safra, 90% do plan-
tio de feijão concentra-se 
na região Sul, que também 
enfrentou falta de chuvas, 
mas com menos intensida-
de. “O clima mais seco foi 
até bom para o feijão por-
que não houve incidência 
de doenças e de fungos e 
as lavouras estão em con-
dições sanitárias muito 
boas”, disse o técnico.

“Numa comparação 
com mesmo período do 
ano passado, as condições 
de plantio e desenvolvi-
mento das plantas estão 
melhores este ano”, ex-
plicou Salvador. Segundo 
ele, atualmente cerca de 
30% da safra está em flo-
ração, fase mais suscetível 
a temperaturas altas e bai-
xas umidades. Mas o clima 
está ótimo para o desen-
volvimento das plantas. 
Nas lavouras da região 
Norte, pode ser que haja 
algum impacto na produ-
tividade já que as lavouras 
estão em situação media-
na, informou Salvador.

Safra de grãos do Paraná deve 
alcançar 23,4 milhões de toneladas

Agronegócio

A estiagem e o calor, principalmente em setembro e outubro, podem provocar ainda 
algum impacto na produtividade. Foto: Divulgação/AEN-PR

Os jovens vereadores eleitos em suas respectivas escolas 
terão mandato e 1 ano. Foto: Divulgação

Prefeita Nerilda e vereadores Silvio e Ricardo participaram 
da assinatura. Foto: Divulgação

Milho

Câmara Jovem 2019

Feijão

Aconteceu na quarta-fei-
ra, 27, a Posse dos Jovens 
Vereadores 2020, e o encer-
ramento da Câmara Jovem 
2019. O Projeto Câmara 
Jovem (PJC) é uma opor-
tunidade para que jovens 
cidadãos possam conhecer 
e experimentar, durante um 
ano, a jornada de trabalho 
dos vereadores e possam 
contribuir para a cidadania 
e o desenvolvimento da sua 
cidade. O projeto, de autoria 
do vereador Wesley Carnei-
ro Ulrich (Lelo), entrou em 
vigor no ano de 2015.

Foram diplomados os 
alunos BIANCA DA TRIN-
DADE - Colégio Cerra-
do das Cinzas; GIOVANA 
MEN KLUPPEL- do Colégio 
Mega; GUILHERME OTÁ-
VIO DIAS DE SOUZA - do 
Colégio Colônia Holande-
sa; KETELIN KARINE DE 
PAULA - do Colégio Car-

Os vereadores Ricardo 
Rodrigues Pedroso (PPS) e 
Silvio Lopes (PP), acompa-
nhando a Prefeita Nerilda 
Penna (PP), estiveram no 
Palácio Iguaçu no último 
dia 11 de novembro reuni-
dos com o deputado esta-
dual e Chefe da Casa Civil, 
Guto Silva (PSD) para as-
sinatura de um convênio, 
onde Arapoti foi contem-
plada com uma ambulân-
cia equipada, por meio de 
emenda parlamentar. 

O veículo que vai pro-
porcionar mais conforto 
aos usuários da saúde foi 
reivindicado pelos vere-
adores que estiveram no 
evento, além do vereador 

Jovens Vereadores tomam 
posse para gestão 2020

Arapoti é contemplada 
com ambulância

Juventude na Política

Saúde

ARAPOTI

ARAPOTI

melina Ferreira Pedroso; 
LUCAS APARECIDO DO-
MINGUES DE MELO - do 
Colégio João Paulo II; MA-
THEUS CHIARADIA ZA-
DRA - do Colégio SESPP; 
PAULA GABRIELLA DE 
OLIVEIRA - do Colégio 
Costa Neto; RAFAELA T. 
ANDRADE - do Colégio Rui 
Barbosa; TAIENDER AL-
VES DOS SANTOS - do Co-
légio de Calógeras

No ano de 2019, tivemos 
representantes de sete Colé-
gios do Município de Arapoti 
em nosso projeto: Calógeras, 
Carmelina Ferreira Pedro-
so, Cerrado das Cinzas, João 
Paulo II, Mega, Rui Barbosa, 
e SESPP. Foi um ano de mui-
ta aprendizagem, de ambos os 
lados! Foram 9 Sessões Ordi-
nárias, 46 indicações, 47 re-
querimentos e 08 Projetos de 
Lei, além de reuniões e visitas.

Marineo Ferreira (PTB), 
que não pode comparecer 
na cerimônia de assinatura.

"Essa é uma das formas 
do imposto arrecadado pelo 
município retornar ao con-
tribuinte, dando mais se-
gurança e conforto na hora 
do atendimento hospitalar, 

de urgência e emergên-
cia", disse o vereador Ri-
cardo Pedroso. "As novas 
aquisições de veículos vão 
substituir os mais antigos, 
renovando a frota munici-
pal para proporcionar mais 
conforto aos nossos cida-
dãos".
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No dia 29 de novembro, 
a Sicredi Novos Horizontes 
PR/SP realizou o evento de 
encerramento dos projetos 
desenvolvidos por meio do 
Programa A União Faz a 
Vida (PUFV) em 11 esco-
las municipais e CMEIs de 
Arapoti (PR). A atividade 
foi realizada no ginásio de 
esportes Otacílio de Souza 
e contou com a presença de 
centenas de pessoas, entre 
professores, coordenado-
res, autoridades e colabora-
dores. 

Principal iniciativa de 
responsabilidade social 
do Sicredi, o PUFV atua 
na educação integral de 
crianças e adolescentes, 
ajudando a despertar a es-
sência do cooperativismo e 

Sicredi promove mostra pedagógica do 
Programa A União Faz a Vida em Arapoti

Cidadania

ARAPOTI

Foram apresentados 79 projetos que envolvem o 
cooperativismo. Foto: Divulgação

Aproximadamente 2.800 alunos das escolas municipais 
participaram do programa. Foto: Divulgação

contribuindo para formar 
uma sociedade mais cola-
borativa, ética e empreen-
dedora. Em Arapoti, foram 
desenvolvidos 79 projetos 
envolvendo 89 professores 
e mais de 2,9 mil alunos. 

“O Programa A União 
Faz a Vida gera transfor-
mação nas comunidades 
onde atuamos por meio 
da educação de qualida-
de. Ao enxergar o mundo 
com curiosidade, por meio 
das Expedições Investiga-
tivas, os alunos compreen-
dem que é possível buscar 
o conhecimento e fazer a 
diferença na sociedade”, 
comenta o presidente da Si-
credi Novos Horizontes PR/
SP, Luciano Dias Carneiro 
Kluppel. 

A Secretária Municipal 
de Educação Sônia Macha-

do afirmou que os trabalhos 
foram desenvolvidos du-
rante o ano a partir da me-
todologia de projetos, onde 
o educador tem o papel de 
fazer os alunos observarem 
os aspectos econômicos, 
sociais e ambientais do ter-
ritório em que vivem, cons-
truindo um universo de co-
nhecimentos que dialogam 
entre si e os dão novas fer-
ramentas de compreensão 
do mundo, as quais acabam 
se tornando instrumentos 
para ação sobre a realidade. 

“Parabenizo a todas as 
professoras que tiveram a 
coragem de assumir esse 
desafio durante o ano, re-
alizando um ótimo traba-
lho junto aos alunos, que 
também merecem todas as 
congratulações por sua de-
dicação e pelo resultado al-

cançado”disse a secretária.

Em sala de aula, tudo 
começa com uma pergun-
ta formulada pelos alunos 
com auxílio dos professores. 
Com as questões em mente, 
os alunos saem da sala de 
aula para realizar a expedi-
ção investigativa. É hora de 
observar, conhecer pessoas, 
interagir e promover a troca 
de experiências. Como esse 
método exploratório são 
desenvolvidos projetos in-
tegrados com as disciplinas 
escolares, despertando nos 
estudantes um olhar cola-
borativo para a realidade. 
O sucesso do projeto está 
aliado ao engajamento de 
vários atores, como educa-
dores, alunos e gestores das 
escolas envolvidas.

Metodologia ativa


