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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

194 servidores públicos de Arapoti e Jaguariaíva 
receberam R$ 133,8 mil do auxílio emergencial

Jaguariaíva computa cinco 
novos casos e chega a nove 
confirmados com Covid-19

Professor 
jaguariaivense 
recebe bolsa 
do "Geração 
Olímpica 2020"

Pastor é absolvido da 
acusação de ter 
estuprado a própria filha

Hospital Carolina Lupion 
tem dois leitos exclusivos 
para pacientes da Covid-19

Polícia prende avô suspeito 
de abusar sexualmente da 
neta de sete anos

Servidores públicos dos municípios de 
Arapoti e Jaguariaíva receberam o auxílio 
emergencial de R$ 600,00 repassados 
pelo Governo Federal de maneira 
irregular. É o que aponta o estudo 
realizado em conjunto entre o Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
e a Controladoria-Geral da União (CGU), 
encerrado nesta semana.

São todos cursos rápidos e práticos para preparar 
os jovens para o primeiro emprego e melhoria na 
carreira profissional, ofertados pela JUMPER Ja-
guariaíva e Arapoti.
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Lelo, com processo de 
cassação, entra com mandado 
de segurança
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A Secretaria Munici-
pal de Saúde (SEMUS) 
informou na quinta-feira, 
28, que o Hospital Caro-
lina Lupion está disponi-
bilizando um quarto com 
dois leitos equipados para 
o atendimento de pacien-
tes com a Covid-19 que 

necessitem de cuidados 
intensivos e o uso de res-
piradores. Os equipamen-
tos foram doados pelas 
empresas do município e 
instalados por equipe de 
engenharia hospitalar.

“O trabalho foi feito 
com todos os cuidados, 
calibrações, instalação de 
gases medicinais e testes 

realizados. Além disso, 
contamos com uma equipe 
treinada e apta para tais 
atendimentos” informou a 
SEMUS. Jaguariaíva tem 
quatro casos confirmados 
do novo coronavírus, sen-
do que um desses casos, 
uma senhora de 74 anos, 
acabou falecendo na últi-
ma segunda-feira, 25.

Dois pacientes, segun-
do boletim diário divul-
gado pela Secretaria, já 
se encontram recupera-
dos, tendo no momento, 
apenas um caso ativo. Ao 
todo, 17 pessoas estão sen-
do monitoradas ou estão 
com suspeitas de terem 
sido contaminadas com a 
doença.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde (SEMUS) 
divulgou na tarde desta 
sexta-feira, 29, um novo 
boletim considerando as 
confirmações de Covid-19 
por exames realizados na 
rede privada. Com isso 
a cidade teve mais cinco 
casos do novo coronaví-
rus registrados nas últi-
mas 24 horas, totalizando 
nove pacientes que têm 
ou tiveram a doença.

“Esclarecemos que os 
novos casos confirma-
dos, apontados no bole-
tim de hoje, referem-se 
a exames realizados na 
rede privada, considera-
dos válidos pelo Minis-
tério da Saúde” aponta 
o comunicado divulgado 
pela SEMUS. Dos nove 
casos do município, um 
veio a óbito e outros dois 
já receberam alta e estão 
recuperados. Os seis pa-

Hospital Carolina Lupion disponibiliza 
leitos exclusivos para Covid-19

Jaguariaíva tem mais cinco confirmados 
e chega a nove casos de Covid-19

Saúde

Saúde
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Direito Vivo

COVID-19 - DOENÇA 
OCUPACIONAL

Segundo o artigo 29 da MP nº 927/2020, os casos de 
contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão conside-
rados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo 
causal.

Porém, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
suspendeu a eficácia deste dispositivo da Medida Provisória 
(MP) 927/2020, que autoriza empregadores a adotarem me-
didas excepcionais em razão do estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia do novo coronavírus. Por maioria, 
foi suspenso o artigo 29, que não considera doença ocupa-
cional os casos de contaminação de trabalhadores pelo coro-
navírus, 

Prevaleceu o entendimento de que a regra do artigo 29 
foge da finalidade da MP de compatibilizar os valores sociais 
do trabalho, “perpetuando o vínculo trabalhista, com a livre 
iniciativa, mantendo, mesmo que abalada, a saúde financeira 
de milhares de empresas”.

Segundo o ministro, o artigo 29, ao prever que casos de 
contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocu-
pacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal, 
ofendeu inúmeros trabalhadores de atividades essenciais que 
continuam expostos ao risco. 

Embora o plenário do STF tenha decidido por suspender 
o artigo 29 da MP 927/2020, a norma, publicada no dia 22 de 
março, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. 
Nesse processo, até ser transformada em lei ou rejeitada pelo 
Parlamento, a matéria poderá ser revogada nas casas legis-
lativas.

Segundo a Federação do Comércio de Minas Gerais “a 
decisão do STF, não significa que todos os trabalhadores 
que forem infectados pelo novo coronavírus terão doenças 
ocupacionais reconhecidas e direito à estabilidade provisó-
ria no emprego”. (Fonte: http://www.fecomerciomg.org.
br/2020/05/fecomercio-mg-analisa-decisao-do-stf-em-sus-
pender-o-artigo-29-da-mp-927-2020/)

Todavia, existe um grande risco disto acontecer, não ex-
plicando a Federação do Comércio como isso poderia ocorrer 
no futuro.

“De igual forma, não poderá ser acarretada, de forma 
automática, a responsabilidade objetiva do empregador nos 
termos do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil”, cita 
equivocadamente a Federação do Comércio de Minas Gerais.

A realidade é absolutamente inversa daquela considerada 
pela Federação do Comércio. O COVID-19 tende a ser consi-
derado como uma doença de risco de contágio público, sendo 
que os trabalhadores expostos a este contágio estariam exer-
cendo uma atividade de risco, de modo a reconhecer a res-
ponsabilidade objetiva, independente de culpa do obrigador.

Diz a Federação do Comércio que “O alcance da decisão 
deverá ser restrito aos trabalhadores que lidam diretamente 
no tratamento de pessoas infectadas com o Covid-19”. 

Malgrado, nada existe na norma no sentido de permitir 
esta interpretação restritiva, pois a doença ocupacional pode 
atingir qualquer trabalhador que venha a ser contaminado no 
ambiente de trabalho, não importando se trabalhador do sis-
tema de saúde ou do comércio ou indústria ou prestação de 
serviço em geral.

Se caracterizada a doença ocupacional, o trabalhador po-
derá ter o direito à estabilidade pelo prazo de 12 meses após 
o retorno ao trabalho. Para isso, será preciso cumprir requisi-
tos, como o afastamento superior a 15 dias por recomendação 
médica.

Portanto, a luz do artigo 927 do Código Civil, o trabalha-
dor sujeito a contato com clientes e eventual contaminação 
pelo COVID-19, se caracterizado o nexo causal com a ativi-
dade laboral, provavelmente terá reconhecida sua moléstia 
como doença ocupacional e irá gerar a responsabilidade obje-
tiva do empregador no sentido de indenizar os danos pesso-
ais, além de garantir a estabilidade no emprego por 12 meses.

Não está descartada em caso de morte do empregado por 
contágio da Covid-19 nem a indenização na forma de pensão 
mensal vitalícia, dano moral, dano material com despesas de 
funeral e tratamento médico.

Ou seja, o COVID-19 é uma “bomba relógio” prestes a ex-
plodir nas mãos de qualquer incauto.

 Leitos no Hospital Carolina Lupion conta com respiradores. 
Foto: Divulgação

Hospital Carolina Lupion recebe os suspeitos com 
a Covid-19 no município Novo modelo de boletim epidemiológico divulgada pela SEMUS

São dois leitos dedicados para pacientes que necessitem 
de cuidados intensivos. Foto: Divulgação

cientes que continuam 
com a doença estão em 
acompanhamento e iso-
lamento domiciliar.

A forma de divulgação 

do boletim foi alterada. 
“(O novo modelo) traz 
mais detalhes, com o ob-
jetivo de facilitar a com-
preensão e proporcionar 

maior entendimento da 
situação epidemiológica 
da Covid-19 no municí-
pio” esclareceu a Secre-
taria.
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A Associação dos Muni-
cípios dos Campos Gerais 
(AMCG) emitiu uma nota oficial 
na noite desta sexta-feira, 29, 
esclarecendo possíveis proble-
mas no recebimento do auxílio 
emergencial do Governo Fede-
ral por parte de servidores mu-
nicipais. A nota, assinada pelo 
presidente da AMCG e prefeito 
de Jaguariaíva, José Sloboda, 
afirma que a maior parte dos 
que receberam corresponde a 
servidores que integram o qua-
dro de inativos e pensionistas.

O comunicado informa que 
“em diversos casos, o benefício 
foi recebido por pessoas que 
não se cadastraram seus nomes 
no aplicativo e que já estão to-
mando as providências necessá-
rias para que o recurso retorne 
aos cofres públicos e beneficie 
aqueles que realmente necessi-
tem durante este período”.

A nota se encerra ressaltan-
do que a AMCG pede cautela 
quanto a divulgação de listas 
com nomes de beneficiados 
para que não causem constran-
gimento para aqueles que rece-
beram sem ter solicitado.
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Ocupantes de cargos públicos não podem receber o auxílio. 
Foto: Divulgação/Agência Brasil

194 servidores públicos receberam R$ 133,8 
mil do auxílio em Arapoti e Jaguariaíva

MP abre processo 
para apurar pagamento 

irregular do auxílio a 
servidores de Arapoti

AMCG esclarece pagamento irregular 
do auxílio emergencial a servidores

Crime

Fiscalização
Outro lado

Servidores públicos 
dos municípios de Arapoti 
e Jaguariaíva receberam o 
auxílio emergencial de R$ 
600,00 repassados pelo Go-
verno Federal de maneira 
irregular. É o que aponta o 
estudo realizado em con-
junto entre o Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) e a Controladoria-
-Geral da União (CGU), en-
cerrado nesta semana.

Por meio do cruzamen-
to de dados, foi identificado 
que 10.648 servidores, de 
388 prefeituras do Paraná, 
podem ter recebido o auxílio 
emergencial do governo fe-
deral, num montante de R$ 
7,3 milhões. Jaguariaíva teve 
159 servidores que juntos 
receberam o valor total de 
R$ 111,6 mil. Já em Arapoti 
foram 35 funcionários públi-
cos que juntos abocanharam 
R$ 22.2 mil. 

 Da região dos Campos 
Gerais e Norte Pioneiro, 
apenas os municípios de Pi-
nhalão e Tomazina deram o 
bom exemplo e não tiveram 
registro de servidores envol-
vidos com o recebimento do 
auxílio emergencial. 

O benefício - criado para 
que a população mais vul-
nerável possa enfrentar os 
efeitos econômicos da pan-
demia da Covid-19 - tem na-
tureza assistencial e se des-
tina apenas a trabalhadores 
informais, microempreen-

O Ministério Público 
(MPPR) instaurou nesta 
sexta-feira, 29, um pro-
cedimento administrati-
vo para acompanhar as 
medidas adotadas pelo 
Município de Arapoti na 
responsabilização dis-
ciplinar dos servidores 
que receberam indevidos 
recursos do auxílio emer-
gencial repassado pelo 
Governo Federal como 
forma de amenizar os 
efeitos da pandemia da 
Covid-19 no bolso de mi-
lhões de brasileiros.

De acordo com levan-
tamento da Folha Para-
naense junto ao relatório 
divulgado pelo Tribunal 
de Contas do Estado do 
Paraná (TCE/PR), 35 
servidores municipais re-
ceberam R$ 22,2 mil de 
forma irregular, pois o 

auxílio era vedado a ocu-
pantes de cargos públicos 
e aposentados pelo muni-
cípio.

O Promotor de Justiça 
Esdras Vilas Boas Ribeiro 
solicitou que a prefeita 
faça um levantamento, 
no prazo máximo de 180 
dias, sobre a existência 
de agentes públicos mu-
nicipais beneficiados com 
o auxílio, instaurando as 
respectivas investigações 
para apurar se houve má-
-fé do servidor.

O relatório deverá ser 
encaminhando à Promo-
toria de Justiça, no mes-
mo prazo, com o resul-
tado do que for apurado, 
instaurando, ao final da 
apuração, os respectivos 
processos administrati-
vos disciplinares em face 
daqueles que tiverem 
violado as normas disci-
plinares municipais.

O Avaliar
Davrison de Abreu Anselmo
Professor e Radialista em Ibaiti-PR / D@vrison

Crônica

Sempre quando inicio a correção de provas 
vem-me à mente um fato que praticamente mudou 
o meu jeito de avaliar e, principalmente, de como 
“olhar” o aluno no momento em que está sendo ava-
liado.

Eu tive um aluno, por felicidade, que tinha enor-
me dificuldade para aprender matemática. Mistu-
rava tudo. Trocava sinais. Não conseguia acertar 
quase nada, por mais simples que fosse. Álgebra en-
tão, nem pensar. Tão logo percebi, tais dificuldades, 
comecei a dar-lhe atenção especial, a utilizar-me de 
táticas pedagógicas, até de simpatia e tapinhas nas 
costas. Porém, parecia que, quanto mais eu me em-
penhava em mostrar-lhe que eu estava interessado 
nele e que gostaria, imensamente, que aprendesse 
um pouco, pelo menos um pouco, do conteúdo que 
ora estava sendo ministrado, a situação piorava. As 
notas eram mais baixas ainda. Quase desisti dele.

Um dia eu estava de “janela” (naquela época 
ainda não havia hora-atividade), comecei escutar 
alguns “gritos” do tipo: “vai Fábio”, “olha o Fábio”, 
“passa pro Fábio”, etc., etc..., ou seja, Fábio era o 
centro das atenções de todos os colegas que se en-
contravam em quadra naquele instante. E isso me 
chamou muito a atenção e fui ver o jogo. Lá estava 
ele, o Fábio, [meu calo], matando a bola no peito, 
descendo na coxa, rolando  na quadra, olhando em 
todas as direções antes de inteligentemente “tocar” 
a bola para o coleginha que se deslocava. Lá esta-
va ele, entre os adversários, “dividindo” cada lance, 
(ganhava todas), orientando os companheiros quan-
to às posições e os advertindo quando usavam de 
violência para “travar” o adversário. De repente, ele 
foi lançado. Dominou magistralmente a “pelota” e, 
antes que ela tocasse o chão, ele “bateu” e... goooo-
ol. Eu vibrei.(De verdade, quase chorei). E ele, num  
relance, me olhou com um sorrisinho meio tímido 
no canto dos lábios, como que diz:  “foi pra você!”.

Naquele instante eu, que nunca  consegui passar 
de “perna-de-pau”, e que sempre tive a avaliação 
escolar como o maior de todos os espinhos de mi-
nha amada profissão, fiquei imaginando ele, o Fá-
bio, sentado em uma mesinha ao lado da quadra me 
dando uma bela nota vermelha, meneando a cabeça 
e dizendo: esse eu acho que não vai dar em nada.

dedores individuais (MEIs), 
autônomos e desemprega-
dos, que cumpram determi-
nados requisitos previstos 
no Decreto nº 10.316/20. 
Não está afastada a possibi-
lidade de que os servidores 
supostamente beneficiados 
possam ter sido vítimas de 
fraude, o que será investiga-
do em âmbito federal.

Pelo decreto, os agentes 
públicos, incluindo os ocu-
pantes de cargo temporário, 
função de confiança, cargo 
em comissão e os titulares 
de mandato eletivo, não pos-
suem direito ao benefício. A 
condição de agente público 
é verificada por meio de au-
todeclaração. O TCE-PR vai 
notificar os municípios para 
que alertem seus servidores 
que a prática dessas condu-

tas sujeitará o responsável 
às sanções criminais, cíveis e 
disciplinares. Também está 
orientado para a existência 
de um canal via internet para 
a devolução do dinheiro.

Em comunicado envia-
do aos prefeitos, o TCE-PR 
lembra que os agentes pú-
blicos que omitiram essa 
informação para receber in-
devidamente o benefício co-
meteram os crimes de este-
lionato e falsidade ideológica 
- já que ao fazer o cadastro, 
o interessado tinha que de-
clarar que não possuía vín-
culo de trabalho com órgão 
público. O Tribunal também 
alerta que cada município 
deve analisar as possíveis 
infrações disciplinares co-

metidas por seus servidores 
neste caso.

Para contribuir com o 
ressarcimento ao cofre fe-
deral, o TCE-PR indica no 
comunicado aos prefeitos o 
canal eletrônico criado pelo 
Ministério da Cidadania 
para a devolução de valores 
recebidos indevidamente.

"Estamos trabalhando 
para inibir a realização de 
novos pagamentos indevi-
dos, estimular a devolução 
dos valores já recebidos pe-
los servidores e colaborar 
com a identificação de pos-
síveis fraudes, por meio da 
utilização não autorizada 
de CPFs de servidores por 
outras pessoas", afirma o 
coordenador-geral de Fisca-
lização do TCE-PR, Rafael 
Ayres.

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

Prefeitos Notificados
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O presidente Jair Bolso-
naro afirmou nesta semana 
que o governo deve propor 
uma quarta parcela do auxí-
lio emergencial, atualmente 
em R$ 600, mas que o valor 
ainda está em estudo pelo 
governo, que poderá redu-
zi-lo.

"Nós já estudamos uma 
quarta parcela com o Paulo 
Guedes. Está definindo o 
valor, para ter uma transi-
ção gradativa e que a gente 
espera que a economia vol-
te a funcionar", afirmou o 

presidente durante sua live 
semanal, transmitida pelas 
redes sociais.

O auxílio emergencial 
prevê o pagamento de três 
parcelas de R$ 600 para 
trabalhadores informais, 
integrantes do Bolsa Famí-
lia e pessoas de baixa ren-
da. De acordo com a Caixa 
Econômica Federal, cerca 
de 59 milhões de pessoas já 
receberam o benefício. Cada 
parcela do auxílio emergen-
cial custa aos cofres públi-
cas cerca de R$ 48 bilhões.

A época mais apaixonada do ano chegou!  
E com ela uma promoção: Espalhe o amor!
Óticas das Nações "É amoor, que mexe com a minha ca-

beça e me deixa assim (...)"

Combo de prêmios
Você estará concorrendo a esse combo de prêmios para 

o casal:
 @jumpercursosjaguariaiva: Duas bolsas de es-

tudos;
 @tamararobertafotografia: Ensaio fotográfico;
 @oticasnacoes: Relógio para ela e óculos de 

sol para ele;
 @dire_boutique: Lingerie;
 @autoescolaludwig: Habilitação B;
 @sanjuanhoteis: Noite Romântica, incluso o 

café da manhã;
 @artcapricho.decoracoes: Dois roupões;
 @Itw_decor: Cesta de gostosuras

Para concorrer, basta seguir as REGRINHAS ABAIXO.
• Seguir o perfil de todos os patrocinadores acima.
• Curtir a FOTO OFICIAL;
• Marcar 02 amigos nos comentários dos patrocinadores  

(não pode repetir os amigos, nem ser pessoa famosa);
• Compartilhar esse POST no seu STORY, marcando @

oticasnacoes

ESPALHE O AMOR!

Presidente diz que auxílio emergencial 
terá uma quarta parcela

PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS

ATENÇÃO!
• Quanto mais comentar, maior sua chance de ganhar.
• O sorteio será feito e divulgado no dia 12/06/2020, na 

página da @oticasnacoes

Estão esperando o quê?! Vamos participar!
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A pandemia do novo 
coronavírus e a conse-
quentes medidas de iso-
lamento social trazem um 
desafio extra para as fa-
mílias com crianças. Com 
a suspensão das aulas nas 
escolas é preciso criativi-
dade para continuar re-
organizando as agendas, 
além de adequar horários 
específicos para as ativi-
dades em família, os estu-
dos e as brincadeiras.

Nesse período, a situ-
ação econômica também 
está alterando a rotina 
de muitas famílias bra-
sileiras que buscam no 
planejamento e no corte 
de gastos extras uma al-
ternativa. Especialistas 
garantem que é importan-
te aprender a lidar com o 
dinheiro desde cedo. Por 
isso, e para ajudar as fa-
mílias que já esgotaram o 
repertório de atividades 
com as crianças, o Sicredi 
preparou algumas dicas 
de atividades de educação 
financeira e brincadeiras 
fáceis de fazer, que tra-
zem conhecimento de ma-
neira lúdica e divertida.

1 – Lições financei-
ras com a Turma da 
Mônica

Os desenhos anima-
dos são um sucesso entre 
a garotada, mas em tem-

pos de isolamento social 
vale investir também em 
produções que agregam 
conhecimento. Dicas de 
educação financeira e so-
bre como economizar es-
tão presente nos desenhos 
animados da Turma da 
Mônica feitos em parce-
ria com o Sicredi. São três 
animações que trazem 
como tema central ques-
tões como: de onde vem 
o dinheiro, orçamento fa-
miliar e a recompensa de 
quem sabe administrar 
os gastos. Os desenhos 
animados podem ser as-
sistidos no canal oficial 
do Sicredi no YouTube. 
“Desenvolvemos várias 
iniciativas de educação 
financeira porque acre-
ditamos que os conceitos 
aprendidos na infância fi-
cam por toda a vida. Uma 
criança que sabe de onde 
vêm os recursos e entende 
as relações de consumo, 
a importância do plane-
jamento e do hábito de 
poupar terá mais chances 
de evitar dívidas no futu-
ro”, explica o presidente 
nacional do Sicredi e da 
Central Sicredi PR/SP/
RJ, Manfred Dasenbrock.

2 - Jogos de tabu-
leiro 

Conhecidos entre 
crianças de várias gera-

Dicas de atividades educativas e sobre finanças 
para fazer com crianças durante isolamento

Aprender brincando

ções, os jogos de tabuleiro 
ajudam a reunir pessoas 
de várias idades que mo-
ram na mesma casa. Al-
guns jogos, como os tradi-
cionais Monopoly e Banco 
Imobiliário, estimulam a 
capacidade de raciocínio 
e negociação dos partici-
pantes. Durante a partida, 
as crianças também po-
dem aprender a planejar 
o uso de recursos e fazer 
investimentos. Como a 
brincadeira normalmente 
reúne jogadores de várias 
idades, os jogos também 
podem ser uma oportu-
nidade para as crianças 
aprenderem as nuances 
do mundo dos negócios. 

3 - Quiz e atividades 
na internet

Com o objetivo de en-
sinar educação financei-

ra de uma maneira leve 
e divertida em diferentes 
plataformas, o Sicredi 
lançou um conteúdo espe-
cial sobre educação finan-
ceira também  disponí-
vel na internet. A página 
traz opções de quiz, livro 
de atividades e desenhos 
para pintura. Os conteú-
dos podem ser trabalha-
dos envolvendo adultos e 
crianças e promovem uma 
reflexão sobre planeja-
mento financeiro. O pro-
jeto Tranformando.com.
vc com a iniciativa “Fica 
em Casa”  também reúne 
dicas e orientações de ati-
vidades para fazer com as 
crianças tornando a qua-
rentena um momento de 
diversão e aprendizagem. 
“A melhor coisa que pode 
acontecer com uma crian-
ça é desenvolver todos os 

seus sentidos com músi-
ca, dança, teatro, brinca-
deiras, jogos de montar, 
pinturas e desenhos. To-
das essas atividades são 
importantes, pois desen-
volvem a coordenação vi-
somotora. Na brincadeira, 
as crianças também estão 
desenvolvendo atenção e 
concentração", explicou o 
mestre em Educação Mar-
cos Meier, durante uma 
live transmitida pelo pro-
jeto Transformando.

4 -  Exploração em 
Casa

Nessa atividade é pos-
sível estimular a curiosi-
dade das crianças. Para 
brincar basta provocar a 
formação de uma “Per-
gunta Exploratória”. É 
preciso incentivar a crian-
ça a encontrar, dentro de 
casa, algum tema que que 
ela gostaria de saber as 
respostas. Use pontos es-
tratégicos da casa, como 
a cozinha ou a sala, para 
estimular a descoberta. 
Definida a pergunta, a 
criança pode partir para 
a “Expedição Investiga-
tiva” desbravando o am-
biente que ela pretende 
explorar e com as ques-
tões que podem ser res-
pondidas pelos adultos, 
com os conhecimentos já 
obtidos, ou também com 

ajuda das tecnologias ou 
outras formas de pesqui-
sa. A atividade pode ser 
concluída com a criança 
conversando sobre tudo 
que aprendeu com a ex-
ploração. A brincadeira é 
inspirada no Programa A 
União Faz a Vida, prin-
cipal iniciativa de res-
ponsabilidade social do 
Sicredi. “A metodologia  
propõe uma aprendiza-
gem participativa tendo 
o diálogo como premissa 
básica. O programa já im-
pactou mais de 2 milhões 
de crianças e adolescentes 
em todo o país”, afirma a 
assessora de Desenvolvi-
mento do cooperativismo 
da Central Sicredi PR/SP/
RJ, Alyne Lemes.

5 - Imaginação para 
comprar e vender 

Pais e filhos podem se 
divertir juntos com uma 
loja, um restaurante ou 
um supermercado fictí-
cio. Vale usar a imagi-
nação e revezar para es-
colher qual participante 
vai comprar ou vender os 
produtos. Com a brinca-
deira é possível estimular 
a capacidade de raciocí-
nio e negociação, treinar 
a habilidade de calcular e 
ainda auxiliar na reflexão 
sobre preço dos produtos 
e a compra consciente.
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Entre os contempla-
dos da edição do programa 
“Geração Olímpica 2020”, 
integrando a comissão téc-
nica do Atletismo, está o 
jaguariaivense Jean Car-
los de Goveia, professor de 
Educação Física no Colégio 
Mega. Jean há cinco anos 
desenvolve um trabalho 
de destaque na instituição, 
tendo, neste período, re-
velado atletas que tiveram 
muitas conquistas, elevan-
do o nome de Jaguariaíva 
no cenário esportivo esta-
dual e nacional.

O professor faz parte de 
uma seleta lista, que traz 
atletas e técnicos com me-
lhores índices entre 2019 
e 2020. Entre os contem-
plados desta edição estão 
atletas de renome mundial 
e que alcançaram o pódio 
na Rio 2016, como Ágatha 
Bednarczuk, medalhista de 
prata no vôlei de praia, e 
os irmãos Eliseu e Marcelo 

Santos, ambos prata na bo-
cha paralímpica. Ana Sátila 
é outro grande nome. Ela 
já garantiu sua vaga para 
Tóquio 2021 e tem em seu 
currículo a vitória do Cam-
peonato Mundial de canoa-
gem slalom na categoria K1 
Extreme. 

“Estou muito feliz, por 
mais essa conquista. Agra-
deço e compartilho essa 
conquista com meus alu-
nos/atletas, que se esfor-
çam muito diariamente nos 
treinamentos e aos meus 
gestores, pais e parceiros 
que contribuem para o ple-
no desenvolvimento do pro-
jeto” disse Jean.

O Geração Olímpica é o 
maior programa de bolsa-
-atleta do País e conta em 
2020 com o mesmo investi-
mento de 2019. São R$ 4,75 
milhões, ofertando 1.215 
bolsas. São seis categorias: 
Formador Escolar, Técnico 
Formador, Estadual, Técni-

Professor jaguariaivense está entre os 
contemplados no Programa “Geração Olímpica 2020”

Esporte

co, Nacional e Olimpo. Há 
vagas garantidas para o pa-
radesporto.

O programa foi criado 
em 2011 com o objetivo de 

fomentar o esporte do Es-
tado, dando apoio a jovens 
promessas e estrelas de re-
nome mundial. O patrocínio 
exclusivo é da Copel.

Programa

Relembre

Soja

A Prefeitural iniciou as obras de 
construção da nova Capela Mortuá-
ria Municipal. Localizada junto ao ce-
mitério, a obra terá um investimento 
de R$370.485,41 e foi idealizado com 

o objetivo de melhorar a qualida-
de de vida da população, dando aos 
moradores um local adequado para 
que possam velar por seus entes, já 
que o antigo prédio tinha estrutura 
precária.

“É fundamental ofertar à popula-

ção um espaço apropriado para um 
momento tão difícil. E é isso o que fa-
remos com a construção dessa Cape-
la, dando aos moradores de Arapoti 
uma estrutura digna para a guarda 
daqueles que se foram”, salienta a 
Prefeita Municipal Nerilda Penna.

O Paraná deverá pro-
duzir 40,6 milhões de to-
neladas de grãos na sa-
fra 2019/2020, volume 
13% superior ao da safra 
2018/2019, em uma área de 
quase 10 milhões de hecta-
res, segundo relatório men-
sal divulgado pelo Departa-
mento de Economia Rural 
(Deral), da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento.

Os números do Deral 
confirmam os efeitos ne-
gativos da severa estiagem 
pela qual o Estado passa em 
algumas culturas. É o caso 
da segunda safra de milho, 
cuja produção caiu em 1,6 
milhão de toneladas com 
relação à estimativa inicial, 
que era de aproximadamen-
te 12,8 milhões de tonela-
das. Estima-se uma perda, 
considerando os preços a 
R$ 42,00, de cerca R$ 1 bi-
lhão. “A estiagem pegou a 
planta em diversos estágios, 
desde o crescimento vege-
tativo, até o enchimento de 
grão. Precisamos esperar 
para ver o pleno efeito da 
seca, e não será surpresa 
se essa perda se aproximar 
dos 20% em relação ao que 
se imaginava no começo”, 
avalia o secretário estadual 
da Agricultura e do Abaste-
cimento Norberto Ortigara.

A segunda safra de fei-
jão também sofreu o impac-
to da estiagem e teve perdas 
em torno de 39%. “A esti-
mativa inicial de produção 
era de 438 mil toneladas. 
Agora, espera-se 270 mil to-
neladas. Por outro lado, os 
preços estão em alta”, diz o 
chefe do Deral, Salatiel Tur-
ra. Com relação às culturas 
de inverno, as poucas chu-
vas registradas no mês maio 
permitiram a recuperação 
do atraso da semeadura de 
aveia branca, aveia preta, 
trigo e triticale.

“Mesmo com as perdas, 

nossa expectativa de pro-
dução ainda está em 40,6 
milhões de toneladas, o que 
mostra um crescimento e 
uma recuperação consis-
tente com relação ao que 
colhemos no ano passado”, 
acrescenta Ortigara.

A safra de soja está en-
cerrada no Paraná, com 
volume recorde de 20,7 
milhões de toneladas, 
28% superior ao da safra 
2018/2019. Cerca de 82% 
da produção está comer-
cializada até o momento, o 
que equivale a 17 milhões 
de toneladas, um resultado 
considerado avançado para 
a época. No mesmo período 
do ano passado, esse índice 
era de 50% - cerca de 8 mi-
lhões de toneladas. 

Segundo o economista 
do Deral, Marcelo Garrido, 
a alta do dólar, acima dos 
R$ 5,00, tem garantido a 
competitividade do produto 
brasileiro no mercado ex-
terno.

A comercialização da sa-
fra 2020/2021, no entanto, 
ainda é incerta para os pro-
dutores, principalmente por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus. “Os insumos 
para a próxima safra serão 
comprados em dólar. Então, 
as vendas dependem da re-
lação cambial”, diz Garrido. 
A saca de 60 kg é comercia-
lizada por R$ 94,00, valor 
39% maior do que no ano 
passado, de R$ 70,00.

A segunda safra de soja 
está colhida – a Portaria 
342/2019, da Agência de 
Defesa Agropecuária, fixa 
a data de 15 de maio como 
limite para colheita ou in-
terrupção do ciclo da cultu-
ra. De 10 de junho a 10 de 
setembro, acontece o vazio 
sanitário da soja, medida 
necessária para o controle 
da ferrugem asiática.

O vereador afastado Wes-
ley Carneiro Ulrich (Lelo) 
entrou com um mandado de 
segurança com pedido de li-
minar na Justiça para suspen-
der o processo que corre na 
Câmara Municipal e que pede 
a cassação do seu mandato. 
A decisão deve sair no iní-
cio desta próxima semana. A 
equipe de defesa de Lelo ale-
gou que o prazo para cassação 
de mandato é de 90 dias e que 
este foi extrapolado durante o 
processo.

O processo administra-
tivo, conforme argumenta a 
defesa, tramita há 330 dias. 
“Portanto, sob qualquer 
perspectiva que se analise o 
caso, não se vislumbra outra 
alternativa, senão o reco-
nhecimento da nulidade do 
processo administrativo ora 
impugnado, por não ter sido 
ultimado no prazo máximo 
e decadencial de 90 dias que 
prescreve o art. 5º, inciso VII, 
do Decreto-Lei nº 201/67, im-
pondo-se a sua imediata sus-
pensão para, posteriormente, 

arquivá-lo de forma definiti-
va” afirmam os advogados do 
parlamentar.

Na última terça-feira, 26, 
o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar (CEDP) realizou 
a leitura do relatório referen-
te o Processo de Representa-
ção 05/2018 contra Lelo por 
suspeita de quebra de ética e 
decoro parlamentar. Por três 
votos a zero, o Conselho votou 
pela aceitação do relatório do 
vereador Nei Ferreira (PSC), 
que recomendou o prossegui-
mento do processo e conse-
quente cassação do mandato 
de Wesley Ulrich. 

O relatório relembrou 
todo o processo, avaliou do-
cumentos e fez um resumo 
das oitivas com testemunhas 
realizadas ao longo de mais 
de 18 meses de tramitação 
do processo, que acumula 
no total quase mil páginas. O 
relatório final concluiu ‘pela 
procedência da representação 
e condenação com a perda do 
mandato’.

O próximo passo do Con-
selho era encaminhar o rela-
tório e voto dos membros ao 

Prefeitura inicia construção da nova Capela Mortuária Municipal

Paraná estima safra de 
grãos acima de 

40 milhões de toneladas

Lelo entra com mandado de segurança 
pela suspensão do processo de cassação

Infraestrutura

Agronegócio

Política

ARAPOTI

ARAPOTI

Comissão de Ética aprovou nesta semana relatório pela cassação. 
Foto: Divulgação

Agronegócio tem salvado a economia brasileira na crise. 
Foto: AEN/PR

Presidente da Casa, Marineo 
Ferreira (DEM), que deve se-
guir o disposto no Código de 
Ética da Câmara Municipal, 
e convocar Sessão de Julga-
mento.

A denúncia representada 
pela cidadã Mayara Crystia-
ne da Silva contra o vereador 
Wesley Ulrich, baseada na 
ação do Ministério Público, 
foi acolhida pela Casa de Leis 
em novembro de 2018. Após 
ser acolhido, o Presidente 

da Casa na época, Jean Kli-
chowski (SOLIDARIEDA-
DE), encaminhou o docu-
mento ao Conselho de Ética, 
que vem percorrendo todos 
os trâmites, a fim de analisar 
se cabe ou não investigação da 
denúncia e se houve ou não a 
quebra do decoro parlamen-
tar por parte do vereador.

 A denúncia do Ministério 
Público, apurada pela Opera-
ção Judas, aponta supostas 
práticas ilícitas em licitações 
da Câmara Municipal de Ara-
poti.
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"Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E 
EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS."

A DOUTORA PAULA MARIA TORRES MONFARDINI, JUÍZA 
DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA ESTADO DO PARANÁ, 
na forma da Lei, etc.....

F A Z S A B E R, a quem o conhecimento desde couber e a quem inte-
ressar, possa de que por este juízo, se processam os autos de USUCAPIÃO, 
autuado sob nº 0001339-37.2018.8.16.0100 em que figura como autor 
CESIO GRUSKI e VALDINEIA MIRANDA MELO e réus JOEL JOSÉ 
DE MELO e VALRIRA MIRANDA MELO para que chegue ao conhe-
cimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MM. Juíza 
de Direito, que expedisse o presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos 
RÉUS INCERTOS E NÃO SABIDOS E DEMAIS INTERESSADOS, 
para que apresentem resposta querendo no prazo de 30 (trinta) dias, 
ao pedido de usucapião do objeto usucapiendo constante em: "01 (uma) 
área de terras com 73,0885 hectares, situado na localidade de-
nominada "MORRO AZUL", na área rural deste Município de 
Jaguariaíva - PR; ficando desde logo os interessados incertos, desconhe-
cidos e não sabidos, advertidos de que se não contestada a presente ação, 
presumir-se-ão, como aceitos e verdadeiros os fatos articulados pelos au-
tores - art. 246 do NCPC e que no prazo para contestação começara a fluir 
a partir da publicação do presente edital, sendo que eventual contestação 
deverá ser apresentada através de advogado legalmente constituído. E para 
que chegue ao conhecimento de toso mandou expedir o presente edital que 
será afixado no lugar de costume do Fórum local, e publicado na forma da 
Lei. Cumprase. Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, Estado do Pa-
raná, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. a) Paula 
Maria Torres Monfardini. Juíza de Direito.

Na tarde desta sexta-fei-
ra, 29, a Polícia Civil pren-
deu no bairro Vila Pinhei-
ro um homem de 50 anos, 
suspeito de abusar sexual-
mente da sua própria neta, 
uma menina de sete anos. 
A operação foi comandada 
pelo delegado Derick Mou-
ra Jorge que afirmou que a 
criança vinha sendo abusa-
da pelo avô há pelo menos 
dois anos. Ele foi detido em 
sua residência e conduzido 
à Cadeia Pública, onde se 
encontra preso.

Segundo apontaram as 
investigações, o suspeito, 
além de abusar sexualmen-
te da criança, também lhe 
havia presenteado com um 
celular. “Neste aparelho, ele 
gravava vídeos íntimos seus 
para que a criança pudesse 
assistir. O acusado ainda 
exigia que a menor também 
produzisse vídeos de cunho 
erótico para ele” explicou o 

delegado.
Diante das provas ob-

tidas, que contaram com a 
análise do aparelho celular 
da criança, onde foram en-
contrados os vídeos por-
nográficos e com a escuta 
especializada, realizada 
pela equipe técnica profis-
sional adequada, o delega-
do representou pela prisão 
preventiva do suspeito, a 
qual foi deferida pelo Poder 
Judiciário local e cumprida 
nesta sexta-feira.

O homem foi conduzi-
do à Cadeia Pública, onde 
permanece à disposição da 
Justiça. Já a menor foi en-
caminhada ao devido acom-
panhamento psicológico de 
modo a se minimizar os da-
nos por ela sofridos. 

“A Polícia Civil destaca 
a necessidade de familiares 
se atentarem às mudanças 
bruscas no comportamen-
to das crianças, sendo que 
em caso de suspeita estes 
devem imediatamente pro-

A Controladoria-Geral 
do Estado (CGE) estabeleceu 
parceria para verificar se ser-
vidores estaduais receberam o 
Auxílio Emergencial do gover-
no federal. O procedimento já 
levantou indícios de irregula-
ridades, que serão investiga-
dos para confirmar se houve 
delito. Se confirmado todos os 
indícios os repasses indevidos 
podem chegar a R$ 3 milhões.

O cruzamento de dados é 
feito pela CGE, Controlado-
ria-Geral da União e Tribunal 
de Contas do Estado. Nesta 
semana, a controladoria para-
naense enviou as informações 
necessárias para o cruzamento 
dos dados de registros dos ser-
vidores que constam na folha 
de pagamento do Executivo 
com os dados dos beneficiários 
do programa federal. O auxílio 
emergencial foi criado para 
amenizar os efeitos da pande-
mia de covid-19.

O resultado preliminar 
dessa operação foi entregue 
nesta semana à CGE. “Ficamos 
surpresos com o número infor-
mado, mas o quantitativo ain-
da será validado pela CGU. As 
pessoas que receberam inde-
vidamente os benefícios estão 
sujeitos a processo por parte 
do governo federal e processo 
administrativo, pelo governo 
do Paraná”, comentou Raul 
Siqueira, controlador-geral do 
Paraná.

O Observatório da Despe-
sa Pública (ODP), vinculado à 
CGE, compartilhou as infor-
mações com o governo federal. 
De acordo com o levantamen-
to, a média dos salários dos 
servidores com indícios de 
ter recebido indevidamente o 
benefício é de R$ 2 mil e, na 
hipótese de se confirmarem 
todos os casos, o total dos re-
passes indevidos chega a R$ 3 
milhões.

Polícia prende suspeito de abusar sexualmente 
da neta de sete anos em Jaguariaíva

CGE investiga se servidores estaduais 
também retiraram auxílio indevidamente

Violência Investigação

JAGUARIAÍVA

Homem foi preso em operação coordenada pela Polícia 
Civil de Jaguariaíva. Foto: Divulgação

curar o auxílio das autori-
dades competentes, seja a 
Polícia Civil ou o serviço de 
assistência social do muni-
cípio, de modo que sejam 

adotadas as medidas cabí-
veis ao caso, evitando-se 
o prolongamento do sofri-
mento das vítimas” disse 
Moura Jorge.

Pastor foi solto após alvará expedido pela Justiça da Comarca 
de Arapoti. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jaguariaíva teve apenas um homicídio doloso no 1° trimestre. 
Foto: Divulgação

Após quase dois anos preso, pastor é 
absolvido por acusação de abuso sexual da filha

Paraná não registra homicídios 
em 61% dos municípios

Justiça

Segurança

O pastor evangélico 
William Leal Mendes foi 
absolvido nesta quinta-
-feira, 28, da acusação de 
ter estuprado a própria 
filha de oito anos em ja-
neiro de 2017. A decisão 
foi proferida em segunda 
instância pelo Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-
-PR) que entendeu não 
existiram provas para in-
criminar o evangélico que 
passou quase dois anos 
detido.

Ele foi libertado após 
a Justiça da Comarca de 
Arapoti expedir o alvará 
de soltura na noite desta 
quinta-feira. William foi 
formalmente acusado pelo 
crime em março de 2018, 
pouco mais de um ano 

após os supostos aconte-
cimentos. A denúncia foi 
apresentada pelo Ministé-
rio Público da Comarca de 
Arapoti (MPPR), à época 
comandada pelo Promotor 
de Justiça José de Oliveira 
Júnior.

Ele teve a prisão de-
cretada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado em abril 
de 2108, mas só foi se en-
tregar à Polícia em junho 
daquele ano. O pastor 
chegou a ser condenado 
em primeira instância, po-
rém sua equipe de defesa 
recorreu ao juízo superior 
e conseguiu comprovar a 
sua inocência no caso. Du-
rante todo o processo ele 
permaneceu preso, che-
gando a quase dois anos 
de reclusão.

Em um vídeo gravado 

Mais da metade dos mu-
nicípios paranaenses, 244 
cidades, não registraram 
homicídios dolosos durante 
o primeiro trimestre deste 
ano. A informação foi di-
vulgada nesta quinta-feira 
(28) no Relatório de Crimes 
Relativos a Mortes, da Se-
cretaria de Estado da Segu-
rança Pública, que também 
mostra alta redução no nú-
mero de latrocínios e lesão 
corporal seguida de morte 

no Estado, quando compa-
rados com o mesmo período 
do ano anterior. 

Em 93% dos municípios 
(373) foram registrados me-
nos de quatro homicídios 
dolosos ou nenhum homi-
cídio no período. E em 77 
municípios foi apresentada 
redução durante o período 
quando comparados com o 
mesmo intervalo de tempo 
do ano anterior.

ARAPOTI

e divulgado nas redes so-
ciais, o religioso agrade-
ceu às orações de todos 
que acreditaram em sua 
inocência. “É um momen-
to muito especial para 
mim. Nós sonhamos com 

esse dia e somos muito 
gratos a Deus pela vida de 
cada um de vocês que se 
colocou diante da presen-
ça dele para que esse dia 
se concretizasse” disse o 
pastor.
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Alunos da rede estadual mantém às atividades em 
meio a pandemia. Foto: AEN/PR

De 1º a 5 começa Semana de Revisão no Aula Paraná
Educação

Para reforçar a importân-
cia dos pequenos empreen-
dedores e do cooperativismo 
como motores da economia 
brasileira, o Sicredi - insti-
tuição financeira cooperativa 
com mais de 4,5 milhões de 
associados e atuação em 22 
estados e no Distrito Federal 
– levanta a bandeira da coo-
peração em um movimento 
para engajar as pessoas em 

Sicredi lança movimento 
em prol da economia local

prol da economia de sua re-
gião, com a campanha “Eu 
Coopero com a Economia 
Local”.

Por meio de iniciativas de 
comunicação e a aplicação de 
um selo que destaca empresas 
e consumidores engajados na 
causa, o Sicredi busca estimu-
lar o consumo e o desenvol-
vimento econômico local – o 
que está atrelado ao propósito 
da instituição desde sua fun-
dação, em 1902.

A estratégia pretende im-
pactar positivamente diver-
sos públicos, desde pequenos 
comerciantes e produtores 
rurais, para que se sintam 
apoiados pela campanha; as-
sociados do Sicredi, para que 
contribuam com a divulgação 
das mensagens e aproveitem 

Chegou a hora de os alu-
nos revisarem, recapitularem 
e testarem o conteúdo das 
últimas semanas no Aula Pa-
raná. De 1º a 5 de junho os 
canais do Aula Paraná, na TV 
Aberta, no Youtube e nos apli-
cativos, terão uma programa-
ção completa de videoaulas 
inéditas, mas que farão um 

resumo de tudo o que já foi 
abordado no trimestre.

De acordo com Roni Mi-
randa Vieira, diretor de Edu-
cação da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte, as 
aulas serão uma forma de os 
alunos revisarem os conteú-
dos. “Essa é a oportunidade 
do estudante testar seu co-

oportunidades de negócio que 
possam surgir com ela; e con-
sumidores, para que se cons-
cientizem sobre seu papel na 
movimentação da economia 
de suas regiões por meio de 
seu comportamento de con-
sumo. A iniciativa também 
convida entidades e os meios 
de comunicação para se enga-
jarem e fortalecer a propaga-
ção do movimento.

Um hotsite também será 
criado para servir de fonte de 
informações sobre a iniciativa 
e ferramenta de apoioaos em-
preendedores locais. O espa-
çodisponibilizará conteúdos 
em vídeo e e-books com dicas 
de como trabalhar os negó-
cios nos meios digitais e uma 
plataforma de personificação 
de peças digitais de divulga-
ção, além de acesso a outras 
ferramentas que podem au-
xiliar na gestão do empreen-
dimento.

A prioridade de relaciona-
mento com fornecedores lo-
cais é uma política do Sicredi 
por meio da atuação das suas 
110 cooperativas de crédito. 
Só em 2019, foram mais de 
R$ 550 milhões injetados na 
economia, por meio de paga-
mentos a fornecedores locais 
pela instituição.

nhecimento, tirar dúvida e 
focar nos conteúdos trabalha-
dos até o momento” diz.

A Semana de Revisão no 
Aula Paraná faz parte das 
iniciativas da Secretaria para 
garantir o nivelamento dos 
alunos da rede estadual neste 
momento de aulas não pre-
senciais.

“Essa semana foi elabo-
rada a partir do acompanha-

mento feito diariamente com 
os seus alunos. É mais uma 
forma de garantir que ne-
nhum deles tenha qualquer 
tipo de prejuízo pedagógico”, 
destacou Renato Feder, secre-
tário estadual da Educação.

Durante a retomada de 
conteúdos o professor terá 
um papel essencial nas salas 
virtuais do Google Classroom. 

Ele poderá trabalhar de acor-
do com o conhecimento de 
sua turma, é o que afirma 
Roni. “O professor sabendo 
da realidade dos seus alunos 

poderá incluir ou retirar con-
teúdos e poderá trabalhar 
pontualmente naquilo que 
sua turma precisar”, afirma 
Feder.Nivelamento

Autonomia do 
professor


