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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Jardim Felicidade disponibilizará 
mais de 500 lotes em Arapoti

Novo empreendimento imobiliário 
foi apresentado na última semana e 
pretende iniciar a comercialização de 
lotes em 60 dias.
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Jaguariaíva 
entregará mais 
200 unidades 
habitacionais 
neste início 
de ano

Fati/Fajar reinicia aulas 
com atividades e palestras 

no dia 05 de fevereiro

Acidente com Van da 
Saúde deixou seis feridos 

na rodovia PR-092

Prazo para eleitor regularizar 
título termina em maio

Cassado, 
Giovanni aguarda 
decisão de 
Justiça para 
retomar mandato 
de vereador

Arapoti teve o primeiro caso 
confirmado de Dengue

Paraná registra 753 casos de 
sarampo confirmados

Inscrições para Concurso Público em 
Arapoti seguem até dia 06 de fevereiro
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No fim da tarde desta 
sexta-feira, 17, um grupo 
de ciclistas concluiu a 1ª 
expedição da Rota do Rosá-
rio. Foram percorridos 639 
quilômetros em sete dias 
nos Campos Gerais e Norte 
Pioneiro do Paraná, pas-
sando por 15 cidades e 15 
santuários, finalizando em 
Arapoti, em frente a Igreji-
nha, patrimônio histórico 
do município.

“Quem fizer todo o cir-
cuito da rota, sejam ciclis-
tas, cavaleiros, jipeiros, 
motociclistas ou até mesmo 
caminhantes a pé, sempre 
terminará aqui em Arapoti, 
a nossa Campos Floridos. 
No percurso, além dos san-
tuários e catedrais, são en-
contradas inúmeras capelas 
e belezas da natureza de 
nossa região” falou o Padre 
Celso Miqueli, da Paróquia 
São João Batista.

“Nós saímos de Piraí 
do Sul, fazendo toda a Rota 
do Rosário, passando por 
Andirá, Bandeirantes e fi-
nalizando aqui em Arapoti. 
É um percurso muito inte-
ressante e bonito, onde você 
conhece todas as igrejas e as 
riquezas naturais e regiões 
diferente” disse o ciclista 
Jorge. “A Rota do Rosário 
já é uma das principais ro-
tas do cicloturismo do país e 
alia o lado físico com o lado 
espiritual” complementou o 
ciclista Emerson Souza.

Após a chegada em Ara-
poti, os participantes foram 
abençoados na Igrejinha e 
receberam condecorações 
e um Terço, simbolizando 
a Rota do Rosário. Eles sa-
íram para a pedalada no 
último dia 11 de janeiro do 
Santuário Nossa Senhora 
das Brotas.

A Rota do Rosário é um 

Já estão abertas as ins-
crições do concurso público 
realizado pela Prefeitura  
para o preenchimento de 18 
vagas em 12 cargos. Os salá-
rios variam de R$ 1.331,49 
à R$ 14.356,76. A inscrição 
deverá ser efetuada somen-
te pela Internet, no endere-
ço eletrônico www.funtefcp.
com.br, e poderá ser efetua-
da até as 23h59 do dia 06 de 
fevereiro de 2020.

A taxa de inscrição para 
os cursos de nível funda-
mental e médio será de R$ 
70,00, enquanto para os de 
ensino superior será de R$ 
120,00. A 1ª fase com a pro-
va objetiva será realizada no 
dia 08 de março de 2020. 
Será exigida a prova de tí-
tulos e a prova prática para 

determinadas ocupações, 
como, por exemplo, moto-
rista de veículos pesados.

Os cargos de nível de 
escolaridade fundamental 
e médio técnico são; Agen-
te de Endemias, Agente da 
Defesa Civil, Motorista de 
Veículos Pesados, Opera-
dor de Máquinas,Técnico 
em Topografia e Técnico 
em Higiene Dental. Já os 
cargos de nível superior 
são; Médico II PSF, Mé-
dico Plantonista, Médico 
Anestesista, Médico Gine-
cologista Obstetra, Médico 
Pediatra, Médico.

O cargo de telefonista, 
originalmente disponibili-
zado no edital de abertura, 
foi excluído do concurso, 
conforme retificação publi-
cada pela própria prefeitu-
ra, seguindo recomenda-

Os cidadãos que tiveram o 
título de eleitor cancelado têm 
até o dia 6 de maio para regu-
larizar a situação. Após o prazo, 
quem não estiver em dia com o 
documento, não poderá votar 
nas eleições municipais de outu-
bro, quando serão eleitos prefei-
tos, vice-prefeitos e vereadores 
nos 5.568 municípios do país.

No ano passado, 2,4 milhões 
de títulos foram cancelados por-

que os eleitores deixaram de vo-
tar e justificar ausência por três 
eleições seguidas. Para a Justiça 
Eleitoral, cada turno equivale a 
uma eleição.

Para regularizar o título, o 
cidadão deve comparecer ao 
cartório eleitoral próximo a sua 
residência, preencher o Reque-
rimento de Alistamento Elei-
toral (RAE) e apresentar um 
documento oficial com foto. 

Além disso, será cobrada uma 
multa de R$ 3,51 por turno que 
o eleitor deixou de comparecer. 
O prazo para fazer a solicitação 
termina no dia 6 de maio, últi-
mo dia para emissão do título e 
alteração de domicílio eleitoral 
antes das eleições.

Além de ficar impedido de 
votar, o cidadão que teve o título 
cancelado fica impedido de tirar 
passaporte, tomar posse em car-

gos públicos, fazer matrícula em 
universidades públicas, entre 
outras restrições.

A situação de cada eleitor 
pode ser verificada no site do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O primeiro turno será 
realizado no dia 4 de outubro. 
Se necessário, o segundo turno 
será no dia 25 do mesmo mês. 
Cerca de 146 milhões de eleito-
res estarão aptos a votar.

Grupo de ciclistas completa 
639 KM da Rota do Rosário

Inscrições para Concurso Público em 
Arapoti seguem até dia 06 de fevereiro

Prazo para eleitor regularizar título termina em maio

Cicloturismo

Emprego

Eleições 2020

Rota do Rosário
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Serão disputadas 18 vagas em 12 cargos com salários 
que vão de R$ 1,3 mil à R$ 14,3 mil

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

Direito Vivo

Juiz de Garantia?
A Lei Federal 13964/2019 inseriu no Código de 

Processo Penal o instituto Jurídico do Juiz de Garan-
tias, segundo o qual o Juiz controlador do inquérito 
policial é necessariamente distinto do juiz que ins-
trui e sentencia o processo.

Incumbe ao Juiz de Garantias, entre outros:
III - zelar pela observância dos direitos do preso, 

podendo determinar que este seja conduzido à sua 
presença, a qualquer tempo;

XV - assegurar prontamente, quando se fizer ne-
cessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu 
defensor de acesso a todos os elementos informati-
vos e provas produzidas no âmbito da investigação 
criminal, salvo no que concerne, estritamente, às di-
ligências em andamento.

Será que estes interesses não estariam sendo 
atendidos pelo Juiz do Inquérito Policial?

Ou seja, a Lei está presumindo que o Juiz do in-
quérito policial não observará estes direitos e os ou-
tros previstos.

Ou pior, a Lei está autorizando ao Juiz do inqué-
rito policial não atender estes direitos e os outros 
previstos.

Para complicar mais a figura bizarra do Juiz de 
Garantias criado por um Congresso composto de 
acusados de corrupção e apoiada pelo poder exe-
cutivo, o Juiz de Garantias não se aplica a qualquer 
processo:

Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias 
abrange todas as infrações penais, exceto as de me-
nor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento 
da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste 
Código.

Quer dizer, a Lei é igual para todos, mas alguns 
são mais iguais que os outros.

Nenhuma das normas oriundas deste governo que 
protege acusados de corrupção está de acordo com a 
Constituição Federal, pois não está previsto nenhum 
Tribunal de exceção como o que foi previsto, com o 
nítido interesse de criar obstáculos à investigação de 
acusados de crimes de grande vulto, tal como tráfico 
de drogas, contra o sistema financeiro, sonegação de 
impostos e crimes contra a administração pública.

Sua implementação implicará em maior demora 
dos trâmites processuais, permitindo que mais casos 
sejam abrangidos pela prescrição.

Não é de estranhar que muitas ações tenham sido 
ajuizadas no Supremo Tribunal Federal para ques-
tionar a validade do Juiz de Garantias, que deveria 
de chamar de Juiz de Exceção dos Grandes Crimi-
nosos.

projeto que visa desenvol-
vimento regional, que tem 
por finalidade alavancar 
o turismo religioso e sus-
tentável das regiões que 
abrangem o Norte Pionei-
ro e os Campos Gerais do 
Paraná. Deste modo, no 
aspecto turístico a Rota do 
Rosário contempla todos 
os requisitos de uma ver-
dadeira rota turística com-
pondo um grande acervo 
no âmbito religioso, cultu-

ral, gastronômico e belezas 
naturais.

A Rota do Rosário nas-
ceu do interesse da Igreja 
em valorizar um grande e 
potencial caminho de evan-
gelização, da hospitalidade 
da gente da região, das pai-
sagens, da riqueza inexplo-
rada de santuários, igrejas, 
relíquias, murais, missas e 
festas religiosas . Mais in-
formações:www.rotadoro-
sário.com.br.

ções do Ministério Público. 
O edital completo, com 

todas as informações, pode 
ser acessado através do 
link: https://www.arapoti.
pr.gov.br/pdf/e5153a4fa-
b71f74af55b0529667b-
f4a7_20191212113147.pdf. 
O Concurso Público será 
executado pela Fundação 

de Apoio à Educação, Pes-
quisa e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico da 
Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Câmpus 
Cornélio Procópio – FUN-
TEF. O concurso terá vali-
dade de dois anos, podendo 
ser prorrogado por mais 
dois.
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Na manhã desta quinta-
-feira, 16, foi inaugurado o 
escritório responsável por 
negociar a venda de lotes 
do novo empreendimento 
imobiliário do município. 
O Jardim Felicidade é um 
loteamento da Salomons 
Imobiliária que terá como 
uma das parceiras a SN 
Arquitetura e Casa Trend. 
Serão 580 lotes disponibi-
lizados para venda através 
de financiamento junto à 
Caixa Econômica Federal, 
com o correspondente “Cai-

xa Aqui”.
Durante a inauguração 

do escritório da SN Arquite-
tura e Casa Trend, o proje-
to do Jardim Felicidade foi 
oficialmente apresentado 
aos presentes. A cerimônia 
contou com a participação 
de autoridades municipais 
como a prefeita Nerilda 
Penna, além dos vereadores 
Divair da Silva, Ricardo Pe-
droso e Sílvio Lopes. 

O novo bairro terá toda 
a infraestrutura necessária 
como pavimentação urba-
na, iluminação pública e 
saneamento básico. Os lotes 

Jardim Felicidade disponibilizará 
mais de 500 lotes em Arapoti

FatiFajar e Colégios Mega retomam 
as aulas no dia 5 de fevereiro

Empreendimento

Educação

Palestras

Casa Trend
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Lotes devem começar a ser vendidos em dois meses. Reprodução/Jardim Felicidade

Arquiteta Silvia Nakano apresenta os três  modelos 
da Casa Trend. Foto: Divulgação

estão dispostos entre a rua 
Felicindo Barrios Trigo no 
bairro Jardim Ceres e a Rua 
Amantino de Camargo no 
Centro, no terreno perten-
cente a família Salomons, 
em uma área total de 218 
mil m².

“O Jardim Felicidade é 
um bairro que será muito 
bonito, bastante arborizado 
e um lugar para que as fa-
mílias sejam felizes mesmo. 
Serão 580 lotes com mais 
de 200 m² cada” afirmou 
Jan Salomons, um dos em-
preendedores do novo lote-
amento.

A arquiteta Silvia Naka-
no afirmou que esse será 
um empreendimento muito 
significativo para a cidade. 
“Há muito tempo esperava-
-se esse crescimento. Será 
um bairro que terá toda a 
infraestrutura desde pavi-
mentação asfáltica, ilumi-
nação pública, rede de água 
e esgoto. É um loteamento 
completo e que foi pensado 
para oferecer a melhor qua-
lidade possível para quem 
estiver adquirindo um imó-
vel” afirmou Sílvia.

Ela explicou que nos 
próximos dois meses a SN 
Arquitetura estará fazendo 
uma pesquisa com a comu-
nidade e efetuando uma 

As aulas nas Faculda-
des FatiFajar e nos Colégios 
Mega de Arapoti e Jagua-
riaíva retornam no próximo 

dia 05 de fevereiro. 
Antes, porém, em pre-

paração para o início das 
aulas, professores e colabo-

ficha de cadastro. “Após 
esse período iniciaremos as 
obras de infraestrutura e a 
venda efetiva dos lotes” in-
formou.

Para o vereador Divair, o 
empreendimento contribui-
rá para o desenvolvimento 
da cidade. “São lotes para 
várias camadas sociais. Isso 
fará com que Arapoti dê um 
passo adiante. Com esse 
empreendimento a cidade 
dá um salto de qualidade na 
questão urbanística” disse. 
A prefeita Nerilda também 
destacou a importância do 
Jardim Felicidade. “É um 
grande investimento para a 
cidade, pois há muito tem-
po que Arapoti não tem um 

loteamento desse porte. 
Isso, consequentemente, 
vai acabar gerando emprego 
e renda no município” falou 
a prefeita.

Além de adquirir os ter-
renos, o comprador poderá 
construir sua casa em três 
modelos diferentes dispo-
nibilizados pela SN Arquite-
tura através da Casa Trend. 
“É um projeto exclusivo da 
SN Arquitetura. Nós pensa-
mos em uma casa com dois 
objetivos. O principal é que 
a pessoa tenha um planeja-
mento sobre a sua casa em 
que ela poderá ser começa-
da pequena e depois possa 

ir sendo aumentada, com 
futuras ampliações” escla-
receu Silvia.

O segundo objetivo, de 
acordo com a arquiteta, é a 
pessoa poder escolher o es-
tilo de sua casa, divididos 
em três tipos; natural, mo-
derno e clássico. A mesma 
planta terá três fachadas, 
conforme o gosto do com-
prador. “Convido todos 
que venham conhecer o 
escritório e saber mais in-
formações sobre esse em-
preendimento” disse Silvia. 
O escritório está localizado 
na Avenida Luiz Pinheiro, 
2.544, na esquina com a rua 
Felicindo Barrios Trigo, no 
bairro Jardim Ceres.

radores terão  diversas ativi-
dades, como encontros pe-
dagógicos, planejamento e 
palestras, nos dias 03 e 04. 

No dia 03 de fevereiro 
a palestrante Hilda Maria 
Zanett Heller falará aos 
professores e colaborado-
res dos colégios sobre o 
tema “A Avaliação como 
Ferramenta de Formação”. 
Hilda é Pedagoga, gradu-
ada pela PUC/PR (1987) e 
especialista em Processos 
Pedagógicos do Ensino de 
1º grau (1996). Ela é mestre 
pelo Programa da PUC-PR, 
bolsista CAPES. Entre 2010 
e 2018, Hilda trabalhou 
como coordenadora peda-
gógica regional para a Edi-
tora Positivo. Atualmente 
faz assessoria pedagógica 
e consultoria em políticas 
públicas para a educação. 

A palestra será em Arapoti 
nas dependências do Colé-
gio Mega.

Já no dia seguinte, 
04/02, em Jaguariaíva, às 
19h na FAJAR, a palestra 
será para todos professores 
e colaboradores das facul-
dades e dos colégios com 
Jair Passos, que abordará 
o tema “Maestria na arte 
de educar”. Ele é doutor 
em Educação e Psicologia, 
Mestre em Educação, Pós-
-graduado e Especialista 
em Psicoterapeuta, Educa-
ção Religiosa, Dependên-
cias Químicas, Emocionais, 
Neurolinguística.

O palestrante é Coach 
Executivo e de Vida com 
certificação internacional. 
Practitioner, Master e Trai-
ner em PNL (Neurolinguís-
tica). Atua na formação 
inicial e continuada de pro-
fissionais da área empresa-

rial e educacional. Um dos 
nomes mais importantes no 
Brasil em treinamentos nas 
áreas: empresariais educa-

cionais, saúde, qualidade de 
vida, terapia, comunicação, 
liderança, persuasão e rela-
ções humanas.
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MEGA Noite de autógrafos de 
75 autores mirins em Arapoti

Arapoti teve o primeiro 
caso confirmado de Dengue

Educação

Alerta

Neste último mês de 
dezembro, o Colégio Mega 
Arapoti realizou a primeira 
edição da “Mega Noite de 
Autógrafos”. Foi um evento 
muito especial e empolgan-
te, onde 75 novos autores 
mirins foram apresentados 
à comunidade de Arapoti 
e puderam autografar seu 
primeiro livro.

O projeto foi realizado 
ao longo do semestre, com o 
objetivo de que cada criança 
do Ensino Fundamental I 
(de 1º a 5 º ano) publicasse 
o seu próprio livro, através 
do incentivo à leitura e es-
crita, à criatividade e à ima-
ginação, tornando o aluno 
protagonista de sua obra. 
O estímulo à leitura desde a 
infância garante um desen-
volvimento intelectual dife-
renciado aos alunos e deve 
ser praticado como rotina. 
Nesse processo criativo os 
educandos desenvolvem 
várias habilidades sócio 
emocionais, como autocon-
fiança e curiosidade, que 
o preparam para diversos 
desafios

A Secretaria Municipal de Saúde 
confirmou o primeiro caso de Dengue 
registrado no município. A confirmação 
aconteceu na última sexta-feira, 17. Po-
rém não se trata de um caso autóctone, 
ou seja, a pessoa não foi contaminada 
em Arapoti, tendo sendo picada pelo 
mosquito infectado em outra cidade.

De acordo com o Secretário Munici-
pal de Saúde, Márcio de Carvalho Mar-
tins, o paciente infectado tem 35 anos 
e já está bem. Ele contraiu a doença no 
município de Iretama, no centro-oeste 
do Paraná. 

Para evitar que a doença se alastre no 
município estão sendo tomadas diversas 
medidas. “A Secretaria está fazendo blo-
queio no raio de 300 metros, coletando 
amostras e eliminando criadouros. Se-
rão intensificadas as ações de combate 
ao mosquito com a convocação de todos 
os nossos agentes para proceder a uma 
varredura na região” disse Márcio.

O secretário da Saúde do Paraná, 
Beto Preto, reafirmou nesta última se-
mana que o Estado está mobilizado 
contra a dengue e que as 22 Regionais 
seguem à disposição dos gestores mu-
nicipais para apoio técnico e estratégico 
neste combate.

Durante reunião com diretores das 
Regionais de Saúde, Beto Preto disse 
que a força-tarefa contra a dengue no 
Paraná começa a apresentar os primei-
ros resultados positivos com a diminui-
ção da incidência de casos em três muni-
cípios que estavam em situação crítica: 
em Nova Cantu, o índice passou de 4,8 
mil por 100 mil habitantes na semana 
mais crítica para 18 por 100 mil habitan-
tes no levantamento da semana passada; 
em Quinta do Sol, de 4,1 mil para 409 e, 
em Florestópolis, de 160 para 9.

O secretário afirmou que todas 
as Regionais seguirão com as ações, 
apoiando os municípios, e que o traba-

ARAPOTI

ARAPOTI

Para o desenvolvimento 
do projeto, seguiram-se as 
seguintes etapas: a criança 
criou a história; o professor 
foi o mediador; a confecção 
do livro individual do alu-
no; a participação dos pais 
e familiares registrando 
na plataforma da editora a 
biografia e inserindo a foto 
do autor; o livro sendo di-
gitalizado pela plataforma; 
o e-book  disponibilizado 
on-line para a família e em 
seguida a impressão dos li-
vros em alta resolução.

O ápice, que envolveu 
o lançamento do livro e o 
autógrafo pelos autores, 
ocorreu numa noite es-
pecial, com cerimonial e 
apresentação de músicas 
instrumentais, diante da 

presença de todos os pro-
fessores, familiares e ami-
gos, em reconhecimento ao 
esforço e ao talento dos pe-
quenos autores. Iniciativas 
como esta fazem reacender 
o valor da educação, apro-

ximando ainda mais a famí-
lia e a escola, acentuando o 
gosto pela leitura e escrita, 
bem como o orgulho de ser 
professor educador. Colégio 
Mega, mais que um colégio 
– um projeto de vida.

Combate à Dengue

lho deve ser ampliado. “Estamos diante 
de uma epidemia; para se ter uma ideia, 
na mesma semana janeiro do ano pas-
sado, eram 146 casos e, nesta semana, 
registramos  mais de 6 mil casos con-
firmados no Paraná, disse Beto Preto. 
“A situação é real e preocupante, mas 
podemos ver que onde houve enfrenta-
mento também houve queda dos núme-
ros; por isso a intensificação do combate 
neste momento, inclusive com a criação 
do Comitê Intersetorial da Dengue, que 
tem a participação de todas as secreta-
rias, órgãos públicos e sociedade civil”, 
complementou.
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Jaguariaíva entregará duzentas novas casas neste ínicio de 2020

Arapoti vai receber 
Paraná Cidadão em abril

Inscrições para o Jovem 
Aprendiz começam 

nesta segunda

Habitação

Cidadania Oportunidade

Os investimentos do 
município em projetos de 
habitação popular estão en-
tre os maiores executados 
em um curto período de 
tempo. Nos últimos anos, 
são quase R$ 42 milhões 
aplicados em 330 unidades 

habitacionais, terrenos, in-
fraestrutura e regulariza-
ção de imóveis. Neste início 
de ano, as chaves de novas 
casas serão entregues para 
200 famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

As 200 novas casas fi-
cam no Loteamento Portal 
do Sertão e foram construí-

Mais 10 municípios se-
rão beneficiados no primei-
ro semestre de 2020 com 
a feira de serviços Paraná 
Cidadão, que leva defesa de 
direitos e inclusão social aos 
paranaenses. Arapoti foi um 
dos escolhidos para receber 
o programa entre os dias 1º 
e 3 de abril.

O programa é itinerante 
e oferta à população, em um 
mesmo local, mais de 30 ser-
viços gratuitos, como emis-
são da carteira de identidade 
e CPF, intermediação de va-
gas de emprego, cadastra-
mento para as tarifas sociais 
de água e luz e orientação 
nas áreas da saúde, direitos 
humanos e habitação.

Além de Arapoti, a feira 
acontecerá em Fazenda Rio 
Grande (12, 13 e 14 de fe-
vereiro), Abatiá (4, 5 e 6 de 
março), Curitiba (25, 26 e 27 
de março), Paranaguá (15, 16 
e 17 de abril), Prudentópolis 
(28, 29 e 30 de abril), Anto-
nina (6, 7 e 8 de maio), Goio-
erê (20, 21 e 22 de maio), 
Rolândia (3, 4 e 5 de junho) 
e Santa Maria do Oeste (17, 
18 e 19 de junho).

O cronograma do segun-
do semestre também já está 
sendo preparado. “O obje-
tivo é rodar todas as regi-
ões do Estado e aumentar o 
acesso a serviços essenciais 
e que levam inclusão e dig-
nidade”, destaca o secretário 
da Justiça, Família e Traba-
lho, Ney Leprevost.

As inscrições para o 
Curso de Aprendizagem 
Básica: Assistente Admi-
nistrativo (Jovem Apren-
diz) abrem nessa segunda-
-feira, 20, e seguem até o 
dia 05 de fevereiro. Os In-
teressados devem fazer seu 
cadastro nos dias úteis, das 
08h às 11h30 e das 13h às 
16h30, na Biblioteca Públi-
ca Municipal (Rua Ondina 
Bueno Siqueira, 180).

São 40 vagas disponí-
veis e os candidatos preci-
sam ter idade mínima de 14 
anos e máxima de 21 anos, 
11 meses e 29 dias comple-
tos na data da matrícula, 
que está prevista para 28 

de fevereiro. Além disso, 
os candidatos, no ato da 
matrícula, precisam estar 
regularmente matriculados 
ou frequentando institui-
ção pública a partir do 1º 
ano do Ensino Médio, ter 
concluído o Ensino Médio 
em Instituição Pública ou, 
ainda, frequentar a rede de 
ensino privada com bolsa 
integral.

Por fim, os interessados 
também precisam com-
provadamente residir no 
município de Arapoti e ter 
renda familiar per capita 
menor ou equivalente a um 
salário mínimo. O edital 
pode ser lido no site da Pre-
feitura de Arapoti: www.
arapoti.pr.gov.br.

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

ARAPOTI

Mais 200 famílias receberão as chaves da casa própria 
nos próximos dias. Foto: Divulgação

Foram R$ 42 milhões aplicados em 330 unidades 
habitacionais nos últimos anos. Foto: Divulgação

O programa itinerante e oferta à população, em um mesmo local, 
mais de 30 serviços gratuitos. Foto: Divulgação/AEN-PR

das com recursos do Fundo 
de Arrendamento Residen-
cial (FAR).  Os lotes foram 
doados pela prefeitura e os 
recursos empregados foram 
de R$ 14 milhões.

No mesmo loteamen-
to está em construção o 
Condomínio “Viver Mais”, 
com 40 casas para uso de 
idosos e mais infraestru-
tura de apoio, como área 
de convivência e lazer, de 
atendimento de saúde, en-
tre outros. O investimento, 
conquistado junto ao Go-
verno do Estado, é de R$ 
3,8 milhões. A adminis-
tração ressalta que o valor 
aproximado de cada terre-
no doado pelo município à 
Cohapar para construção 
dessas moradias é de R$ 70 
mil.

Entre as moradias já 

em uso pelos beneficiários 
estão 51 residências no Lo-
teamento Antônio Machado 
Filho, que recebeu recursos 
de cerca de R$ 1,8 milhão 
e doação de terrenos com 
valor aproximado de R$ 70 
mil cada um.

Mais 50 famílias de bai-
xa renda tiveram o sonho 
da casa própria realizado 
com a entrega das moradias 
no Portal do Cerrado, num 
investimento de R$ 1,5 mi-
lhão, sendo R$ 900 em in-
fraestrutura e 50 terrenos 
de R$ 50 mil doados pela 
prefeitura à Cohapar para 
repasse aos moradores.

Na área rural foram 
viabilizadas 29 casas, bene-
ficiando famílias de peque-
nos proprietários rurais.  

Zona Rural

Alcance

Neste projeto, executado 
via Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR) 
foram investidos mais de 
R$ 826 mil.

Simultâneo à constru-
ção de novas moradias, 
a prefeitura também tem 
promovido extenso traba-
lho de regularização fundi-
ária, incluindo no momento 

929 terrenos. O projeto em 
andamento tem investi-
mento de mais de R$672 
mil e deve beneficiar 930 
famílias. A prefeitura dá 
continuidade ainda aos tra-
balhos para construção de 
mais 358 casas populares 
no Portal do Sertão, finan-
ciadas pela Caixa Econômi-
ca Federal.

O Paraná Cidadão fe-
chou 2019 com 265 mil aten-
dimentos, um crescimento 

de 66,5% em comparação a 
2018. O programa promo-
veu 23 feiras que ofertaram 
mais de 30 serviços gratuitos 
à população.

No final do ano passa-
do, o Ministério Público 
do Estado do Paraná (MP/
PR) se manifestou favorá-
vel ao retorno do ex-vere-
ador Giovanni Aparecido 
Carneiro (Progressistas) ao 
seu cargo na Câmara Mu-
nicipal. Ele teve o mandato 
cassado pelo próprio legis-
lativo em 25 de outubro de 
2018 por quebra de decoro 
parlamentar. Desde então, 
quem ocupa a cadeira é o 

seu suplente, vereador Sil-
vio Lopes.

Giovanni entrou com 
uma apelação cível na Jus-
tiça e obteve o parecer fa-
vorável do Procurador Er-
vin Fernando Zeidler, que 
entendeu que o processo de 
cassação do mandato ex-
trapolou o prazo estipulado 
de 90 dias de acordo com o 
Decreto-Lei 201/1967, que 
deve reger o processo de 
cassação.

O vereador cassado 
alegou “que o Presidente 

da Câmara Municipal de 
Arapoti e o Presidente do 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar conduziram 
o processo de forma arbi-
trária e ilegal, em desobe-
diência aos princípios do 
contraditório e da ampla 
defesa, bem como aorito 
procedimental disciplinado 
pelo Decreto-Lei 201/67”.

O processo contra Gio-
vanni foi iniciado em 20 de 
abril de 2018 e encerrado 
em 22 de outubro de 2018, 
portanto, bem após o prazo 

estipulado  pela lei, que no 
entendimento da Procu-
radoria, deveria reger esse 
processo.

“Portanto, em vista da 
inaplicabilidade da legisla-
ção municipal (Lei Orgâni-
ca de Arapoti, Resolução nº 
57/2009 e Regimento In-
terno da Casa de Leis) e da 
constatação de desrespeito 
ao prazo legal peremptó-
rio previsto no art. 5º, in-
ciso VII, do Decreto-Lei 
201/67, imperioso o reco-
nhecimento da ilegalidade 

Cassado, Giovanni aguarda decisão 
da Justiça para retomar mandato

Política

ARAPOTI

Giovanni pode ser reconduzido ao cargo de vereador. 
Foto: Divulgação

no procedimento de cassa-
ção do mandato eletivo do 
impetrante, ora apelante, 
com consequente anula-
ção do Decreto Legislativo 
nº 248/2018 (mov. 10.5 – 
Projudi 1º grau)” proferiu o 
Procurador Ervin Fernan-

do Ziedler.
O caso aguarda um des-

fecho na Justiça que deve 
decidir se acata ou não o 
pedido do Ministério Pú-
blico. A decisão na 2ª ins-
tância deve acontecer nas 
próximas semanas.
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Acidente com Van da Saúde deixa 
seis feridos na PR-092 em Arapoti

Paraná registra 753 casos 
de sarampo confirmados

Polícias mudam rotina 
para se adequarem à Lei 
de Abuso de Autoridade

Quatro elementos armados assaltaram 
residência na zona rural de JaguariaívaOportunidade

Capotamento

Saúde

Segurança

No fim da tarde desta 
quinta-feira, 16, uma Van 
da marca Renault da Saúde 
Municipal do município de 
Quatiguá capotou na rodo-
via PR-092 no trecho entre 
Wenceslau Braz e Arapoti. 
A equipe da Defesa Civil 
e a Polícia Rodoviária Es-
tadual (PRE) atenderam 
a ocorrência que resultou 
em seis passageiros feridos 

que foram encaminhados 
ao Hospital Municipal 18 de 
Dezembro. Nenhum se feriu 
gravemente.

O motorista de 31 anos 
não sofreu ferimentos. Se-
gundo a PRE, o capotamen-
to aconteceu no KM 233 da 
rodovia, nas proximidades 
do Distrito de Calógeras. O 
motorista teria derrapado 
na pista, vindo a capotar nas 
margens da via.

Fonte: PRE

O primeiro boletim epi-
demiológico do sarampo 
emitido pela Secretaria de 
Estado da Saúde em 2020 
informa que são 753 casos 
doença registrados no Para-
ná desde o início de agosto. 
Há pacientes com meses 
de vida e de até 59 anos. A 
maior incidência continua 
no grupo de jovens adultos, 
com idade entre 20 e 29 
anos.

São 105 novos casos 
desde o último informe di-
vulgado em 10 de dezem-
bro.

Os dados mostram que 
estiveram ou estão com a 
doença 12 bebês com idade 
entre zero a seis meses; 15 
pacientes de seis a 12 me-
ses; oito crianças na faixa 
etária de um a quatro anos; 
três de cinco a 9 anos; 199 
com idade de dez a 19 anos; 
395 pessoas entre 20 e 29 
anos; 82 com idade entre 
30 a 39 anos; 28 de 40 a 49 
anos; e 11 na faixa de 50 a 
59 anos.

O secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto, reforça o 
alerta para a vacinação. “Es-
tamos buscando a parceria 
da população para reduzir 
doenças que são evitáveis. 
O sarampo é uma das doen-
ças em que o engajamento 

das pessoas é essencial para 
que todos sejam vacinados. 
Somente dessa forma te-
remos a tranquilidade em 
falar que estamos livres do 
vírus do sarampo novamen-
te”, ressalta.

Ele faz um chamado à 
população para que vá até 
uma unidade de saúde e 
coloque a carteira de va-
cinação em dia. “Além do 
sarampo há outras doenças 
que podem ser evitadas com 
a imunização”, destaca.

VACINA - O esquema 
vacinal do Ministério da 
Saúde recomenda que a po-
pulação com idade entre um 
a 29 anos deve receber duas 
doses da vacina tríplice vi-
ral e de 30 a 49 anos, uma 
dose. As crianças que têm 
entre seis meses e 11 meses 
e 29 dias também devem ser 
vacinadas. 

SURTO - Paranaguá, 
Rio Azul e Sarandi entram 
para a lista de municípios 
com casos da doença con-
firmados. No Paraná, 41 
cidades estão em surto por 
causa do sarampo, consi-
derando que o Ministério 
da Saúde classifica como 
situação de “surto ativo” 
todo município em que 
tenha ao menos um caso 
confirmado.

Em vigor desde o últi-
mo dia 3, a chamada Lei de 
Abuso de Autoridade Lei 
13.869/2019 já surtiu ao me-
nos um efeito prático: uma 
consulta às páginas de insti-
tuições de segurança pública 
na internet revela que, para 
se ajustar às novas regras, as 
corporações estão deixando 
de divulgar fotos e nomes de 
pessoas detidas que ainda 
não tenham sido condenadas 
pela Justiça.  

Além de tipificar os cri-
mes de abuso de autoridade, 
a lei estabelece as penas a que 
estão sujeitos os agentes pú-
blicos que a descumprirem. 
O Artigo 13, por exemplo, 
veta o uso da força, da violên-
cia ou de grave ameaça para 
obrigar o detento a exibir-se, 
mesmo que parcialmente, 
“à curiosidade pública”. Já 
o Artigo 38 prevê pena de 
seis meses a dois anos, mais 
multa, para o agente público 
responsável por investigação 
que, antes de decisão judicial, 
atribuir culpa a qualquer in-
vestigado ou denunciado.

A lei se aplica a todo ser-
vidor público, incluindo pro-
motores e procuradores. E 
também prevê sanções para 
o responsável que deixar de 
comunicar a detenção de 
alguém ao juiz ou à família 

do preso; prolongar a prisão 
sem motivo justificado; de-
cretar a condução coercitiva 
de suspeito sem tê-lo antes 
intimado a comparecer para 
depor; mantiver, em uma 
mesma cela, presos de se-
xos diferentes ou crianças e 
adolescentes com maiores 
de idade; além de prolongar, 
indefinidamente, qualquer 
investigação.

Apesar de ser fruto de um 
debate de dois anos no Con-
gresso Nacional, e de subs-
tituir a Lei 4.898, de 1965, a 
Lei de Abuso de Autoridade 
não é unanimidade. Critica-
da nas redes sociais, inclusi-
ve por uma suposta “subjeti-
vidade”, a nova lei mobilizou 
associações de magistrados, 
de membros do Ministério 
Público, de policiais e de au-
ditores fiscais, além do parti-
do Podemos, que recorreram 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para tentar suspender 
sua entrada em vigor. No 
total, há sete ações questio-
nando a constitucionalidade 
da nova norma, mas não há 
prazo definido para que o as-
sunto seja julgado. O relator 
das ações é o ministro Celso 
de Mello.

Agência Brasil

No início da tarde des-
ta quinta-feira, 16, quatro 
indivíduos assaltaram uma 
residência localizada nas 
proximidades da PR-151, 
na zona rural do municí-
pio. Armados com facas, 
agrediram os moradores 
da residência, ferindo um 
deles com um golpe de 
faca.

Os criminosos subtra-
íram dinheiro, celulares, 
um notebook, e uma es-
pingarda calibre 12 com 
cartuchos. Após o crime, 
fugiram em um veículo da 
família que posteriormen-
te foi encontrado aban-
donado. Equipes da PM 
realizaram patrulhamento 
e diligências na região, po-
rém os assaltantes ainda 
não foram localizados.

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

Seis passageiros sofreram ferimentos leves e foram 
encaminhados para atendimento médico. Foto: Divulgação/PRE

Novos conselheiros 
tutelares tomaram 

posse para quadriênio

O Conselho Tutelar 
de Jaguariaíva já funcio-
na com novos integrantes. 
A posse dos conselheiros 
eleitos para o quadriênio 
2020/2023 ocorreu no úl-
timo dia 10, no Cine Teatro 
Valéria Luercy.

Compareceram na ceri-
mônia a presidente do Mu-
nicipal da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), Simone 
Leite Cunha, o prefeito José 
Sloboda, a juíza Ana Claudia 
de Lima Cruvinel, a secre-
tária de Desenvolvimento 
Social, Cleia Sloboda, a di-
retora da Rede de Proteção, 
Marilia Rodrigues, o dele-
gado Derick Moura Jorge, 
secretários municipais, ve-
readores, familiares e con-
selheiros que encerraram o 
período de atuação.

Os conselheiros esco-
lhidos têm a função de agir 
quando direitos de crianças 
e adolescentes são ameaça-
dos ou violados pela socie-
dade, Estado, pais, respon-
sável ou em razão de sua 
própria conduta. Na oca-
sião, a presidente Simone 
agradeceu aos conselheiros 
que finalizaram a gestão e 
destacou a importância da 
equipe em aprofundar co-
nhecimentos para a prática, 
embasada no Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA).

Simone registrou ainda 
o apoio recebido da prefei-
tura e outros órgãos na re-
alização da eleição dos con-
selheiros. A diretora Marilia 
também enalteceu as reali-
zações da equipe que deixou 
o conselho e deu boas-vin-
das aos novos membros.

O prefeito José Sloboda 
deu boas-vindas aos novos 
membros e reconheceu o 
trabalho da equipe que dei-
xou o conselho. Na opor-
tunidade reiterou o apoio 
do município ao órgão, 
envolvido na aplicação dos 
direitos das crianças e ado-

lescentes e informou que o 
município aguarda a libera-
ção de recursos do Governo 
do Estado para a construção 
de sede própria do conse-
lho, que hoje funciona em 
um prédio cedido pela pre-
feitura.

Também deixou uma 
mensagem a juíza Ana Clau-
dia de Lima Cruvinel.   Se-
gundo ela, a atuação dos 
conselheiros devem ser 
pautadas na lei e em con-
junto com a equipe técnica e 
apoio do judiciário.

Além da escolha demo-
crática pelos eleitores do 
município em outubro, os 
conselheiros eleitos passa-
ram por etapas classifica-
tórias, coordenadas pelo 
CMDCA, incluindo prova 
de conhecimento, que abor-
dou assuntos como o ECA, 
língua portuguesa e infor-
mática. Também houve ava-
liação psicológica. Os eleitos 
foram José Crair de Olivei-
ra, Alcides Alves de Oliveira, 
Agatha Barreto, Cristina Al-
feres Benato e Danuta Kojo.  
Como suplentes ficaram 
Miriam Aparecida de Pizzol 
da Silva, Sonia Terezinha de 
Moraes, Rosane Resende, 
Anielle Oliveira e Jocemara 
de Abreu.

 
Os cinco conselheiros 

tutelares eleitos de Arapoti 
foram empossados para os 
próximos quatro anos, ten-
do o objetivo de zelar pelos 
direitos das crianças e dos 
adolescentes, bem como 
acompanhar os menores em 
situação de risco e decidir, 
em conjunto, medidas de 
proteção, respeitando o es-
tabelecido pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA). 

Os Conselheiros Tute-
lares empossados são: Ana 
Carolina Batista Biscaia, 
Francielly da Silva Mendes, 
Lucas Henrique Lopes, Ro-
manti Ezer Prestes Moreira 
e Simone Lopes dos Santos.

JAGUARIAÍVA
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Novos conselheiros eleitos de Jaguariaíva. Foto: Divulgação

Conselheiros tutelares eleitos de Arapoti. Foto: Divulgação

Críticas
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Apenas 9% dos brasilei-
ros alegam ter condições de 
pagar as despesas sazonais 
do início de ano, caso do Im-
posto Predial e Território Ur-
bano (IPTU), Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA), material 
escolar, além das despesas 
fixas, como luz, água, condo-
mínio, entre outras. Os da-
dos são de um levantamento 
realizado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). Pior: 11% das pessoas 
não fizeram qualquer plane-
jamento para arcar com esses 
compromissos já conhecidos.

Precaução - De acordo 
com o estudo, houve um au-
mento no número de pessoas 
que juntaram dinheiro para 
não sofrer com as despesas 
sazonais: saindo de 21% no 
levantamento de 2018 para 
31% em 2019. Além disso, 
31% dos entrevistados afir-
mam ter guardado parte do 
décimo terceiro salário para 
cobrir esse tipo de gasto, 24% 
abriram mão de compras do 
Natal para sobrar recursos e 
19% fizeram algum bico ou 
trabalho extra para aumentar 
a renda para o período. 

Planejamento - A ge-
rente de Desenvolvimento de 
Negócios da Central Sicredi 
PR/SP/RJ, Adriana Zandoná 
França, afirma que esses nú-
meros mostram como o pla-
nejamento financeiro deveria 
ser um tema importante para 
o brasileiro. “O primeiro pas-
so para fazer um bom plane-
jamento financeiro é saber o 
quanto se ganha e se gasta. 
Isso pode ser colocado em 
uma planilha simples. Ao ter 
essa informação disponível, 
fica fácil identificar o que é 
supérfluo”, explica Adriana. 
De acordo com ela, com esses 
dados em mãos, é possível 
estimar os gastos sazonais 
ao longo do ano (além das 
despesas de início de ano, de 
datas comemorativas, como 
Dia dos Pais, das Mães, das 
Crianças, Natal, gastos com 
férias, entre outros). “Saben-
do que existe esse compro-
misso financeiro e guardando 
todo mês um pouquinho para 
ter uma reserva financeira, 
evita-se entrar em dívidas, 
especialmente no início do 
ano”, sugere.

Controle - Dessa ma-
neira, além de ter o controle 
financeiro, garante-se que a 

pessoa não necessite de al-
gum tipo de empréstimo e até 
mesmo possa priorizar o pa-
gamento dessas contas. “Em 
geral, nesse tipo de despesa 
de início de ano, é possível 
obter descontos, como o pa-
gamento à vista”, diz Adria-
na. Outra sugestão é de, caso 
não seja possível quitar em 
uma parcela, incluir o valor 
do parcelamento na planilha 
financeira, de modo a contar 
com essas despesas nos me-
ses seguintes.

Poupar - Alguns produ-
tos oferecidos podem auxiliar 
os brasileiros a pouparem os 
recursos ao longo do ano e 
darem alívio em janeiro. No 
caso das pessoas com me-
nos disciplina, a Poupança 
Programada é uma opção. 
“Todos os meses, existe uma 
programação para debitar 
uma quantia em uma data 
específica, normalmente no 
recebimento do salário, as-
sim não há risco de gastar 
este dinheiro. O ideal não é 
fazer uma reserva financeira 
apenas quando sobra. Nesse 
caso, torna-se uma espécie de 
obrigação”, esclarece Adria-
na, completando que o servi-
ço é oferecido pela instituição 
financeira cooperativa.

Contas de começo de 
ano mostram dificuldade 
do brasileiro em poupar

Economia


