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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Alvorada Pesquisas aponta liderança de Irani 
com 42,7%; Taíco tem 25,7% e Nerilda 12%

Pesquisa realizada no dia 11 de 
outubro com 300 eleitores do 
município de Arapoti aponta Irani 
Barros (PSDB) com 42,7%, 
Taíco (PSL) 25,7% e a atual 
prefeita Nerilda Penna (PSB) com 
12%. A sondagem está registrada 
junto ao TRE/PR-TSE sob o nº 
PR-06694/2020 e tem margem 
de erro de 5,6% e nível de 
confiança de 95%.
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Direito Vivo

Lei 14.064 aumenta 
a pena para maus 
tratos de animais
Enquanto os incêndios no Pantanal ocorrem 

em grande intensidade (https://congressoemfo-
co.uol.com.br/legislativo/comissao-sobre-com-
bate-aos-incendios-no-pantanal-convida-salles-
-e-aras/), enquanto o Conama revoga portaria 
de proteção de manguezais e restingas (https://
www.cartacapital.com.br/justica/justica-do-rio-
-suspende-efeitos-de-reuniao-do-conama-que-
-tirou-protecao-de-manguezais-e-restingas/), o 
demagogo Governo Federal sanciona a Lei que 
aumenta a pena para maus tratos de animais.

Agora, a prática de abuso, maus-tratos, feri-
mento ou mutilação dos bichos de estimação será 
punida com reclusão de dois a cinco anos, além 
de multa e proibição de guarda. A punição eleva-
da já está valendo.

A norma altera a Lei dos Crimes Ambientais 
(Lei 9.605, de 2018) e é originária do Projeto de 
Lei 1.095/2019, do deputado Fred Costa (Patrio-
ta-MG). Hoje, a pena é de detenção de três meses 
a um ano, mais multa, dentro do item que abran-
ge todos os animais. Ou seja, é aplicada contra 
quem machuca animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos. Há agravante 
de um sexto a um terço da pena se o crime causar 
a morte do animal.

A pena de reclusão da nova lei prevê cumpri-
mento em estabelecimentos mais rígidos, como 
presídios de segurança média ou máxima. 

O regime de cumprimento de reclusão pode 
ser fechado, semiaberto ou aberto.

Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 28,8 
milhões de domicílios com, pelo menos, um ca-
chorro e mais 11,5 milhões com algum gato.

A lei sancionada nesta terça-feira (29) tam-
bém prevê punição a estabelecimentos comer-
ciais e rurais que facilitarem o crime contra ani-
mais.

Se as penas altas reduzissem a quantidade de 
crimes aqueles graves extariam em franco declí-
nio e não o inverso, bem como as celas nos presí-
dios e cadeias estariam vazios.

Escolas da região estão permitidas a retomar atividades extracurriculares nesta segunda

Arapoti e Jaguariaíva devem receber colégios 
cívico-militares do Governo do Estado

Educação

Educação

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
sancionou o projeto de lei 
que autoriza e regulamen-
ta o funcionamento de co-
légios cívico-militares no 
Paraná. O programa será 
desenvolvido conforme a 
disponibilidade orçamen-
tária e financeira, e pode 
alcançar até 200 unidades 
no Estado.

De acordo com o de-
putado estadual, Plauto 
Guimarães (DEM), a re-
gião dos campos gerais 
deve ser contemplada 
com 14 unidades em nove 
municípios, sendo duas 
em Jaguariaíva e uma em 
Arapoti. Como o próprio 
projeto prevê, a implan-
tação dos colégios será de 
escolha livre da comuni-
dade escolar, por meio de 
consulta pública. Por isso, 
a indicação das escolas 
poderá ser alterada. Só 
depois é que a unidades 
receberão as adaptações 
necessárias.

O deputado Plauto 
Miró Guimarães Filho 
afirma que foi um dos de-
fensores do projeto e con-
tribuiu para a aprovação 
da proposta na Assem-
bleia Legislativa. Ainda no 
mês passado, Plauto enca-
minhou ofício ao secretá-

rio de Estado da Educação 
e Esporte, Renato Feder, 
solicitando a inclusão de 
várias cidades da região 
no cronograma de im-
plantação.

“Vou continuar ba-
talhando para que a ins-
talação destas escolas se 
concretize, levando nos-
sa região a se consolidar 
como uma referência na 
área da educação”, desta-
cou o deputado.

A iniciativa foi apro-
vada pela Assembleia Le-
gislativa e deve contribuir 
com o processo promovi-
do pelo governo estadual 
para a contínua melhoria 
da qualidade da educação 
no Ensino Fundamental e 
no Ensino Médio. A meta 
é aumentar ainda mais os 
indicadores do Estado no 
Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica 
(Ideb).

“A rede estadual do en-
sino evoluiu todas as suas 
notas no Ideb de 2019, o 
que mostra que estamos 
no caminho certo. Para 
conquistar novos lugares 
estamos apostando, tam-
bém, em novas metodo-
logias, alternativas e em 
programas como o dos co-
légios cívico-militares, que 
oferecem mais condições 

A retomada da grade 
de atividades extracurricu-
lares está liberada a partir 
desta segunda-feira, 19 de 
outubro, conforme deter-
minação do Governo do 
Estado. A medida abrange a 
rede estadual de Educação 
e também as escolas muni-
cipais e privadas de todo o 
Paraná para turmas desde 
o Infantil IV (a partir de 5 
anos) até o Ensino Médio. 
As aulas curriculares pre-
senciais seguem suspensas.

Na rede estadual do Pa-
raná, a volta das aulas ex-
tracurriculares presenciais 
no dia 19 começa por 54 es-
colas. Segundo a Secretaria 
de Estado da Educação e do 
Esporte (Seed-PR), foram 
escolhidos 30 municípios 
de seis regiões, onde hou-
ve adesão da comunidade 
escolar à retomada gradual 
do ensino. Em todos colé-
gios serão disponibilizados 
equipamentos de proteção 
como máscaras, álcool em 
gel e termômetros, seguin-

do o que determina o proto-
colo de prevenção do Para-
ná, um dos mais completos 
do Brasil.

Em Arapoti, os colégios 
Carmelina Ferreira Pedro-
so e João Paulo II e em Ja-
guariaíva, os colégios Anita 
Canet e Padre José Anchie-
ta, integram as instituições 
de ensino escolhidas para 
a retomada das atividades 
especiais. “Só retornarão 
para as aulas extracurricu-
lares aqueles alunos que os 
pais autorizarem para que 
a escola possa se organi-
zar. Eles precisam assinar 
um modelo de autorização” 
explicou o Chefe do Núcleo 
Regional de Educação, Joa-
quim Faustinoni.

O Chefe do Núcleo ex-
plica que a resolução da 
SESA (Secretaria de Estado 
da Saúde) permite que as 
escolas municipais também 
retornem com as atividades 
extracurriculares. “Porém 
caberá a cada município 
estabelecer se é possível 

ou não esse retorno” com-
plementou. Faustinoni es-
clarece também que, no 
momento, ainda não existe 
a previsão para o retorno 
efetivo das aulas regulares. 

“A retomada das aulas 
acontece onde houve ma-
nifestação favorável à reto-
mada e onde foi adquirido 
todo o kit necessário para 
a prevenção e proteção 
contra o Covid-19”, disse 
o secretário da Educação, 
Renato Feder. As escolas 
receberão máscaras, álcool 
em gel, material de higieni-
zação do ambiente escolar, 
além de luvas, face shield, 
entre outros produtos que 
garantam a proteção dos 
alunos, professores, profis-
sionais da Educação e das 
famílias da comunidade es-
colar.

O diretor-geral, Gláucio 
Dias, explica que a retoma-
da será gradual e será feita 
ouvindo a comunidade, ao 
mesmo tempo que serão 
feitas compras do kit de 

proteção, necessário para 
todos os envolvidos. “A es-
colha pelas atividades ex-
tracurriculares acontece 
para fazermos um retorno 
mais seguro, envolvendo, 
neste momento, um menor 
número de alunos e profis-
sionais da Educação”, afir-
ma Dias.

As escolas já podem pe-
gar a autorização dos pais 
que querem enviar seus fi-
lhos para as atividades ex-
tracurriculares. A presença 
dos alunos será por adesão 
feita por pais ou responsá-
veis legais, que assinarão 
um documento favorável à 
ida do aluno. Com base nes-
se levantamento, que deve-
rá ser enviado para a Seed, 
serão anunciadas semanal-
mente outras escolas que 
farão a retomada gradual. 

ATIVIDADES EXTRA-
CURRICULARES – São 
consideradas atividades 
extracurriculares: recursos 
escolares e nivelamento; 
aprofundamento da apren-

Instituições deverão fornecer toda a estrutura para garantir a 
prevenção ao coronavírus. Foto: AEN/PR

Duas escolas para Jaguariaíva e uma para Arapoti estão na 
previsão do Governo do Estado. Foto: Divulgação.

dizagem; atendimento 
educacional especializado; 
atendimento pedagógico 
individualizado; cursos de 
idiomas; experimentação 
e iniciação científica; cul-
tura e arte, esporte e lazer; 
tecnologias da informação, 
da comunicação e uso de 

mídias; meio ambiente; di-
reitos humanos; promoção 
da saúde; mundo do tra-
balho e geração de renda. 
Os pais que encaminharem 
os filhos à escola deverão 
preencher uma autorização 
para o estudante participar 
das aulas extracurriculares.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
LAP N° 186008/2020 - MOTTA - COMERCIO E IMPORTACAO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, torna público que requereu 
do Instituto Água e Terra - IAT, a Licença Ambiental de Instalação, para 
atividade de fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, 
localizada à Av. Hermínia Rolim Lupion, S/N – Dist. Industrial I, no Mu-
nicípio de Sengés – PR.

de segurança e estabilida-
de de ensino em locais que 
sofrem com problemas 
históricos”, afirmou o go-
vernador Ratinho Junior.

Os objetivos detalha-
dos do programa passam 
pela garantia do cumpri-
mento das diretrizes e me-
tas do Plano Estadual de 
Educação. Entre eles estão 
atuação contra a violência; 
promoção da cultura da 
paz no ambiente escolar; 
criação de novas possi-
bilidades de integração 
da comunidade escolar; 
garantia da liberdade de 
aprender, ensinar, pesqui-
sar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o sa-

ber; e auxílio no enfrenta-
mento das causas de repe-
tência e abandono escolar.

“É um programa que 
prevê aumentar a inte-
gração entre professores, 
alunos e a comunidade 
escolar. Na verdade é um 
conjunto de ações. Ele 
prevê novas metodolo-
gias, novas atividades e 
complementa as estraté-
gias do Paraná de moder-
nizar a educação pública”, 
acrescentou o secretário 
estadual de Educação e 
do Esporte, Renato Feder. 
“Essa lei é o primeiro pas-
so. Agora vamos trabalhar 
em cima dos modelos e da 
aplicação”.
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Alvorada Pesquisas aponta Irani com 42,7%, 
Taíco com 25,7% e Nerilda com 12%

Eleições Arapoti

A pesquisa encomen-
dada pela TV Campos 
Floridos junto ao institu-
to Alvorada e divulgada 
neste domingo, 18, mos-
tra a liderança do candi-
dato da coligação “Com 
União a Gente Cresce”, 
Irani Barros (PSDB) com 
42,7%. Em segundo lugar 
o candidato João Altair 
Albertti – Taíco (PSL) da 
coligação “Renova Ara-
poti aparece com 25,7% 
das intenções de voto. 
A atual prefeita Nerilda 
Penna, candidata à ree-
leição pela coligação “A 
Força do Passado Impul-
sionando o Futuro” está 
em terceiro lugar com 
12%.

A pesquisa estimula-
da ainda aponta 9,7% de 
eleitores indecisos, 3,3% 
votarão nulo, 2,3% em 
branco e 4,3% afirma-
ram que não votarão. A 
sondagem foi realizada 
no dia 11 de outubro com 
300 eleitores. A margem 
de erro da pesquisa é de 
5,6% para mais ou para 
menos e o nível de con-
fiança é de 95%. Ela está 
registrada junto ao TRE/
PR – TSE sob o nº PR-
06694/2020. 

Em relação ao nível 
de rejeição dos candida-
tos, o instituto pergun-
tou em quem não vota-
riam de jeito nenhum. 
A prefeita Nerilda Pen-
na tem a maior rejeição 
com 18%. Em seguida 
Taíco com 10,3% e Ira-
ni Barros com apenas 
4,3%. Dos entrevistados, 
50,3% disseram não ter 
nenhuma rejeição aos 
candidatos e 17,1% não 
souberam responder.

ARAPOTI

Rejeição
Certeza de voto

Expectativa de vitória

Espontânea Redes sociais

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE PRÉVIA
LAP N° 186008/2020 - MOTTA - COMERCIO E IMPORTACAO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, torna público que recebeu 
do Instituto Água e Terra - IAT, a Licença Ambiental Prévia, para ativida-
de de fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, locali-
zada à Av. Hermínia Rolim Lupion, S/N – Dist. Industrial I, no Município 
de Sengés – PR.

74% dos eleitores 
afirmam que não mu-
darão mais sua decisão 
de voto, enquanto 15,7% 
admitem que possam 
mudar até o dia da elei-
ção. 10,3% não soube-
ram responder. Dentre 
os eleitores que afirmam 
que votarão no candi-
dato Taíco, a certeza do 
voto é de 88,6%. Entre 
os eleitores do candi-
dato Irani, a certeza do 
voto é de 86,7%. Já en-
tre os que dizem votar 

na prefeita Nerilda Pen-
na a certeza do voto é de 
80,6%.

Os eleitores foram 
indagados em relação a 
quem eles acham que ga-
nharão as eleições. Para 
40% o eleito será Irani 
Barros. Para 25% o ven-
cedor do pleito será Taíco 
e para 10% a ganhadora 
da eleição será a atual 
prefeita Nerilda. 25% dos 
entrevistados não sou-
beram afirmar quem ga-
nhará a eleição.

Quando os nomes 
dos candidatos não são 
apresentados ao eleitor, 
Irani Barros também 
lidera com 37,3% das 
menções, Taíco fica em 
segundo com 24,3% e 
Nerilda Penna em ter-
ceiro com 9,3%. Outros 
candidatos citados e que 
não concorrem à eleição 
totalizou 1%. Não sou-
beram ou estão inde-
cisos 18,3%, brancos e 
nulos 6,4% e não vota-
rão 3,4%. 

Em relação às redes 
sociais mais utilizadas 
para conhecer os candi-
datos e para se informar 
neste período eleitoral,  
46,7% afirmaram utilizar 

mais o Facebook, 12% o 
WhattsApp, 4,7% o Insta-
gram, 1% o Twitter e 0,3% 
o Youtube. 15% afirma-
ram que não pretendem 
se informar através das 
redes sociais e 20,3% não 
souberam responder.
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 - R$ 50,00 Lançamento de cartilha reforça 
prevenção de ilícitos eleitorais

Eleições 2020

O Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR) e o Conse-
lho Nacional de Justi-
ça (CNJ) lançaram na 
última quinta-feira, 
15, uma campanha de 
prevenção a ilícitos 
eleitorais. A intenção 
é alertar a população 
sobre os principais ilí-
citos cometidos antes e 
durante as eleições. O 
lançamento do projeto 
foi feito por videocon-
ferência, transmitida 
pelo canal do TRE-PR 
no YouTube.

São destacadas na 
campanha práticas 
aparentemente inofen-
sivas, como tirar uma 
selfie ao lado da urna 
eletrônica para postar 
nas redes sociais ou 
distribuir santinhos de 
um candidato na entra-
da do local de votação, 
mas que configuram 
crimes eleitorais que 
podem levar à aplica-
ção de sanções como 
reclusão, pagamento 
de multa e prestação de 
serviços à comunidade.

A campanha tem 
como principal ferra-
menta de esclareci-
mento a cartilha digital 
“Você sabia, sabiá?”, que 
apresenta em diálogos 
ilustrados, de forma di-
dática, os dez crimes elei-
torais mais comuns. Os 
ilícitos foram elencados 
a partir de levantamento 
que identificou aqueles 
que são praticados com 
maior frequência nos 
municípios paranaenses 
na véspera e no dia da 
eleição. O material tam-
bém reúne toda a legis-
lação que trata do tema. 
Além da cartilha, a cam-
panha conta com hotsite  
e com áudios para serem 
reproduzidos pelas emis-
soras de rádio interessa-
das.

Tel.: (43)

3535.3142

ANUNCIE:

www.folhapr.com.br

FOLHA 
PARANAENSE
O Jornal dos Campos Gerais 

e Norte Pioneiro
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Sicredi destaca apoio das cooperativas de crédito à 
sociedade no Dia Internacional das Cooperativas de Crédito

Juarez é homenageado por bons serviços prestados à SANEPAR durante 38 anos

A capacidade do coope-
rativismo de crédito gerar 
transformações positivas na 
sociedade foi o tema ressal-
tado pelo Sicredi nas ações 
de comemoração ao Dia 
Internacional das Coopera-
tivas de Crédito, celebrado 
este ano no dia 15 de outu-
bro, com o tema “Trazendo 
Esperança à Comunidade 
Global”. Seja por meio do 
apoio ao empreendedoris-
mo ou ações que contribuem 
com o desenvolvimento de 
economias locais, gerando 
inclusão e transformação 
social, o cooperativismo de 
crédito vem se mostrando, 
há mais de 100 anos, um 
instrumento para propor-
cionar resultados que vão 
além dos financeiros, levan-
do benefícios diretos para as 
pessoas e as comunidades, 
no Brasil e no mundo.

Promover transforma-
ções em escala global só é 
possível por meio de uma 
rede que ultrapassa fron-
teiras e é embasada em 
princípios muito bem esta-
belecidos de intercoopera-
ção entre atores de diver-
sos países. De acordo com 
o Woccu Statistical Report 
2019, desenvolvido pelo 
Woccu (Conselho Mundial 
de Cooperativas de Crédito, 
na sigla em inglês),o coo-
perativismo de crédito está 
presente em 118 nações de 

Na último dia 29 de 
setembro,  o arapotiense e 
ex-vereador Juarez Anto-
nio Wollz, foi homenage-
ado com placa alusiva por 
bons trabalhos prestados à 
comunidade “sanepariana” 
nos municípios do Norte 
Pioneiro e Campos Gerais. 
A homenagem aconteceu 
na sede da empresa em 
Santo Antonio da Platina, 
com a presença do gerente 
regional Victor Apareci-
do Romano, funcionários 
da empresa, o prefeito de 
Guapirama, Pedro Oliveira, 
‘Banzé’ e o representante 
do governo do estado para 
assuntos do Norte Pionei-
ro, Juarez Leal Daio. O ge-
rente Victor, que conduziu 
a cerimônia, destacou que 
a placa é o reconhecimen-
to da SANEPAR pelos bons 
trabalhos prestados pelo 
funcionário durante os 38 
anos.

Flávio Zanrosso, prefei-
to de Tomazina destacou 
que o relacionamento de 
Juarez com a administra-
ção e comunidade, sempre 
foi de extremo profissiona-
lismo e atenção. “Com cer-
teza seu legado de bons tra-
balhos vai ficar registrado 
em nosso município, Norte 
Pioneiro e Campos Gerais” 
disse.

O prefeito de Guapira-
ma, ‘Banzé’ disse que a ho-
menagem é merecida, pois 
os trabalhos deixados por 
Juarez estão espalhados 
por toda a região. “Mais 
do que justa e merecida a 
homenagem, pois sei do 
trabalho que esse exem-
plar funcionário realizou 
pelo nosso querido Norte 
Pioneiro e principalmen-
te no período de estiagem 
sempre esteve socorrendo 
os municípios que sofre-
ram com a falta de água. 

Em nome da comunidade 
de Guapirama, agradeço ao 
Juarez por tudo o que fez, 
pela nossa comunidade”, 
destacou o prefeito.

A trajetória de Juarez 
na SANEPAR teve início 
em 1982 como Agente de 
Operação de Abastecimen-
to no Distrito de Calógeras 
através de um convênio en-
tre a prefeitura de Arapoti 
e a empresa. Em 1984 foi 
contratado pela SANEPAR 
para cargo multifuncional 
em Arapoti até 2011. No 
mesmo ano, já com bas-
tante experiência no seto,r 
Juarez foi designado pela 
diretoria para assumir a ge-
rência regional da empresa 
em Telêmaco Borba, que 
compreende 13 municípios 
da região dos Campos Ge-
rais.

 No mesmo período 

em convênio com a ABES 
(Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária), par-
ticipou de vários cursos de 
aperfeiçoamento e treina-
mento e, em 2011 viajou 
em uma missão de estudos 
para a Holanda com o in-
tuito de conhecer novas e 
modernas técnicas de sa-
neamento básico. Em 2017 
assumiu a direção da Re-
gional SANEPAR de Santo 
Antonio da Platina, que dá 
assistência para 20 mu-
nicípios do Norte Pionei-
ro, onde permaneceu até 
2018.  Entre julho de 2018 
à fevereiro de 2019 prestou 
serviços junto à gerencia de 
obras de Ponta Grossa. Em 
2019, Wollz novamente foi 
designado para reassumir a 
Regional de Santo Antonio 
da Platina onde permane-
ceu até Julho de 2020.

Juarez falou à imprensa 
e relembrou sua trajetó-

Manfred Dasenbrock
Presidente Sicredi

Juarez recebe homenagem em Santo Antônio da Platina. 
Foto: Agência Criativa

Brian Branch
Presidente do Wocuu

6 continentes, com mais de 
291 milhões de associados e 
85 mil cooperativas. No Bra-
sil, reúne aproximadamente 
11 milhões de associados e 
873 cooperativas, que jun-
tas somam cerca de R$ 274 
bilhões em ativos, segundo 
dados do Panorama do Sis-
tema Nacional de Crédito 
Cooperativo 2019. 

“O movimento de coo-
perativismo de crédito no 
mundo tem historicamente 
buscado apoiar as pessoas 
e comunidades, mas espe-
cialmente neste anoo Dia 
Internacional das Coopera-
tivas de Crédito tem como 
objetivoevidenciaro papel 
do nosso segmento na socie-
dade. Nossa instituição tem 
crescido 20% ao ano, o que é 
um número expressivo, mas 
que só faz sentido quando 
entendemos que nossos re-
sultados positivos, fruto do 
trabalho das cooperativas 
de crédito que compõem o 
Sicredi e seus colaborado-
res, geram benefício real na 
vida dos nossos associados e 
suas comunidades”, ressalta 
Manfred Alfonso Dasenbro-
ck, presidente da SicrediPar 
e da Central Sicredi PR/SP/
RJ e conselheiro do Conse-
lho Mundial das Cooperati-
vas de Crédito.

Os benefícios do coope-
rativismo de crédito à socie-
dade foram objeto de estudo 
realizado pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe) e divulgado 
neste ano. O levantamento 
chegou à conclusão de que 
o cooperativismo é capaz de 
incrementar o Produto In-
terno Bruto (PIB) per capi-
ta dos municípios em 5,6%, 
criar 6,2% mais vagas de 
trabalho formal e aumentar 
o número de estabelecimen-
tos comerciais em 15,7%, 
estimulando, portanto, o 
empreendedorismo local. 
Os cálculos do Sicredi, com 
base no estudo da Fipe, 
mostram seu impacto agre-
gado nas cidades de mais de 

R$ 48 bilhões em um ano e 
que suas cooperativas foram 
responsáveis pela criação 
de 79 mil novas empresas e 
pela geração de 278 mil em-
pregos.

Como forma de poten-
cializar o seu impacto social 
positivo, o Sicredi aderiu 
oficialmente este ano ao 
Pacto Global, iniciativa vo-
luntária que fornece prin-
cípios, diretrizes, informa-
ções e ferramentas para a 
promoção do crescimento 
sustentável e da cidadania, 
por meio de lideranças cor-
porativas comprometidas e 
inovadoras. Quem integra 
o Pacto Global também as-
sume a responsabilidade de 
contribuir para o alcance 
da agenda global de susten-
tabilidade. A Agenda 2030 
tem como principal pilar os 
17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável.

Para apoiar os empre-
endedores locais, o Sicredi 
deu início, em maio, ao mo-
vimento "Eu Coopero com a 
Economia Local", buscando 
engajar as pessoas e enti-
dades em prol do fomento 
do consumo de empreendi-
mentos das suas localida-
des. A iniciativa reforça a 
sinergia entre o cooperati-
vismo de crédito e os peque-
nos empreendedores, e está 
sendo realizada em todo o 
Brasil com a participação de 
mais de 100 entidades par-
ceiras. 

Ainda em 2020,a ins-
tituição teve como uma de 
suas prioridades levar so-
luções financeiras e não fi-
nanceiras para dar suporte 
aos associados, com desta-
que para o crédito. Atuando 
junto a programas governa-
mentais de apoio ao empre-
endedorismo, foi uma das 
instituições repassadoras de 

recursos via Programa Na-
cional de Apoio às Empresas 
de Pequeno Porte (Pronam-
pe), por meio do qual foi 
concedido R$ 1,8 bilhão em 
mais de 37 mil operações, 
o PEAC-FGI, com repasses 
que totalizaram R$ 1,3 bi-
lhão em mais de 5 mil ope-
rações, e o PESE, repassan-
do cerca de R$ 144 milhões. 
Em linhas de crédito para 
folha de pagamento, o Sicre-
di repassou R$ 125 milhões, 
enquanto que para capital 
de giro foram repassados R$ 
456 milhões.

Com soluções não fi-
nanceiras, e por meio de 
suas cooperativas, o Sicredi 
reforçou suas ações sociais 
para promoção da inclusão e 
da diversidade. O Programa 
União Faz a Vida, que tem 
como objetivo disseminar os 
valores do cooperativismo 
entre crianças e jovens por 
meio da educação, chegou 
a marca de 2,1 milhões de 
impactados, com 100 mil 
projetos em desenvolvimen-
to. Já o Programa Pertencer, 
aplicado para estimular a 
participação dos associados 
nas assembleias e outros 
momentos de decisão das 
cooperativas, contou com 
mais de 430 mil participan-
tes em 1,6 mil assembleias. O 
Programa Crescer, iniciativa 
de educação cooperativa, re-
gistrou 87 mil participantes, 
enquanto o Comitê Mulher, 
iniciativa criada para esti-
mular a equidade de gênero, 
foi nacionalizado em 2020 e 
hoje conta com mais de 30 
grupos atuantes. 

O trabalho de formação 
de jovens lideranças coo-
perativistas, realizado por 
meio dos Comitês Jovem do 
Sicredi, recebeu reconheci-
mento do Woccu este ano, 
tendo sido escolhido como 
modelo mundial para o fo-
mento do segmento entre as 
novas gerações. Integrante 
do Comitê Jovem e asso-
ciado do Sicredi, Vinícius 
Mattia, foi um dos vence-

dores no WYCUP – World 
Council Young Credit Union 
People, programa que tem o 
objetivo de estimular a for-
mação de jovens lideranças 
e que premia participantes 
que desenvolveram proje-
tos com potencial de causar 
influência global no Coope-
rativismo de Crédito.Como 
prêmio, Mattia participará 
da Conferência Mundial 
das Cooperativas de Crédi-
to 2021, programada para 
ocorrer na Escócia.Tendo a 
Educação Financeira como 
uma de suas bandeiras, o 
Sicredi irá lançar, ainda em 
2020, o programa Coope-
ração na Ponta do Lápis, 
buscando disseminar ações 
educacionais em todo o ter-
ritório nacional.

Tais iniciativas tornam 
o Sicredi uma referência 
para cooperativas de crédi-
to de outros países – per-
cepção compartilhada pelo 
presidente do Woccu, Brian 
Branch, que também não 
deixa de exaltar os benefí-
cios para a sociedade. “Es-
sas ações do Sicredi o tor-
nam um modelo inspirador 
e são um exemplo de como 
o cooperativismo de crédito 
é essencial para evoluirmos 
em questões socioeconômi-
cas”, afirma ele, ressaltando 
que cooperativas foram fun-
damentais para minimizar 
problemas sociais na África, 
no Haiti, e até mesmo em 
países europeus mais desen-
volvidos. 

Sempre tendo o associa-
do no centro dos projetos, 
o Sicredi tem desenvolvido 
iniciativas e soluções, tanto 
em atendimento quanto em 
apoio, para oferecer experi-
ências mais digitais e fluidas 
às pessoas. Iniciativas de-
senvolvidas e aprimoradas 
ao longo de 2020 são exem-

plo disso.
Por meio do WhatsApp 

Enterprise e de seu assis-
tente virtual, Theo, o Sicredi 
realizou mais de 1,4 milhão 
de atendimentos, com mais 
de 1,2 milhão de mensagens 
trocadas pelo bot. Em sua 
parceria com o AgTech Ga-
rage, foi realizado o projeto 
"Desafio Covid-19: soluções 
digitais para o agronegócio“, 
que teve como objetivo pro-
mover a difusão e a adoção 
de soluções confiáveis e de 
alto impacto desenvolvidas 
por startups para produto-
res rurais, além do Progra-
ma Intensive Connection, 
que buscou empresas para 
o desenvolvimento de tec-
nologias destinadas ao agro-
business capazes de gerar 
transformações positivas no 
setor. Também merece des-
taque o aplicativoSicredi Co-
necta, marketplace virtual 
que permite aos associados 
anunciar e vender produtos 
e serviços, e hoje reúne cer-
ca de 43 mil usuários.

“O Sicredi está sempre 
aberto às inovações e às 
novas tecnologias. Embora 
elas permitam interações à 
distância, isso não significa 
que iremos nos distanciar 
em nossos relacionamentos, 
ao contrário, iremos cada 
vez mais e sempre estar pró-
ximos das pessoas”, afirma 
Dasenbrock.

Do apoio ao 
desenvolvimento 

econômico à 
transformação social

A trajetória

Futuro: 
inovação para gerar 
valor, experiências e 

relacionamento

ria dentro da empresa. “É 
com grande satisfação que 
recebo o reconhecimento 
da SANEPAR pela minha 
nobre missão de ter contri-
buído ao longo de quase 40 
anos da minha vida levan-
do mais saúde à população 
do Norte Pioneiro e Cam-
pos Gerais. Nesses longos 

anos desempenhei meu 
trabalho com transparên-
cia e dedicação. Agradeço a 
Deus, minha família e com-
panheiros de trabalho por 
fazer parte desta historia 
bonita da minha vida”, dis-
se Juarez.

Agência Criativa – Da-
vid Batista
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Indefinição no cenário eleitoral de 
Jaguariaíva com pedido de impugnação

Jaguariaíva está entre as melhores 
cidades para envelhecer no Brasil

Rapaz é encontrado morto dentro de veículo em Jaguariaíva

Eleições 2020

Saúde

Policial

O município tem oficial-
mente quatro candidaturas 
a prefeito registradas junto 
ao Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE/PR). Pela Coligação 
“Jaguariaíva em Boas Mãos” 
a atual vice-prefeita Alcione 
Lemos (DEM) tem como vice 
Reginaldo Cheirubim (PSD) 
e conta com o apoio do prefei-
to José Sloboda. O Cidadania 
lançou Graciane Cava e tem 
como vice Leomar Farias. A 
coligação “Novo Caminho, 
uma nova história” tem como 
candidato a prefeito Leon 
Linsingen (PRTB) e Adilson 
Araújo (PTC) como vice e a 
coligação “Renovação e Ex-
periência” tem o ex-prefeito 
Pedro Mendes (PODEMOS) 
como candidato e Juliana 
Martinho (PV) como vice.

Graciane já teve a candi-
datura deferida pela Justiça 
Eleitoral. Os demais seguem 
aguardando julgamento. Po-
rém, existe um pedido de im-
pugnação protocolado pelo 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE) contra a candidatura 

da vice-prefeita Alcione Le-
mos. Nesta quinta-feira, 15, o 
Promotor de Justiça, Marcos 
Antônio Lopez Stamm, deu 
parecer pela inelegibilidade 
decorrente de demissão do 
serviço público. 

De acordo com o MPE, a 
candidata da coligação “Ja-
guariaíva em Boas Mãos” foi 
demitida do quadro público 
de funcionários do município 
de Araucária, região metro-
politana de Curitiba, fato que 
impede que pessoas concor-
ram a cargos políticos no pe-
ríodo de oito anos. 

“No início do corren-
te ano, o Ministério Públi-
co tomou conhecimento 
de que a requerente havia 
sido recém-demitida, com 
cassação da aposentadoria, 
do serviço público muni-
cipal junto à Prefeitura de 
Araucária em decorrência 
de processo administrativo 
judicial. Poucos dias depois, 
tomou conhecimento de que 
a cassação da aposentado-
ria havia sido suspensa por 
força do Decreto Municipal 
34.710/2020. A suspensão 

A cidade de Jaguariaíva está entre 
os melhores municípios do Brasil para 
se envelhecer. O dado é do Instituto de 
Longevidade Mongeral Aegon, que clas-
sificou Jaguariaíva na 279º posição entre 
as cidades com melhores condições para 
os idosos. Além de 300 grandes cidades, 
mais 700 pequenas cidades brasileiras 
(menos de 100 mil habitantes) foram 
pesquisadas. No Paraná, apenas 47 cida-
des entraram na lista.

Chamado de Índice de Desenvolvi-
mento Urbano para Longevidade (IDL), 
o indicador considera que as melhores 
classificadas possuem melhor distribui-
ção de renda, com menores índices de 
violência, melhor expectativa de vida, 
certa abundância de serviços de saúde, 
oportunidades para um estilo de vida 
ativo e com estímulo intelectual, se com-
parados às demais cidades. Nos requisi-
tos avaliados, que foram habitação, saú-
de, bem-estar, cultura e engajamento, 

Na manhã deste sábado, 
17, Fábio Miranda, 19 anos, 
foi encontrado morto den-
tro de um automóvel VW/
Gol na rua Encipar, no bair-
ro Vila Kennedy 2. Segun-
do informações repassadas 

pelo Corpo de Bombeiros 
de Jaguariaíva, o jovem ti-
nha várias perfurações pelo 
corpo e já se encontrava em 
óbito quando foi localizado 
por equipes da Polícia Mili-
tar por volta das 06h20min.

Ele era morador do 
Distrito de Ouro Verde em 

Sengés e não se sabe quem 
pode ter causado os feri-
mentos no rapaz. De acor-
do com o delegado Derick 
Moura Jorge, ele teria se 
ferido no próprio distrito 
de Ouro Verde. “O rapaz 
foi esfaqueado lá, contudo 
ele foi trazido com vida até 

Jaguariaíva por um ami-
go, mas não sobreviveu e 
acabou falecendo dentro 
do automóvel. Já estamos 
fazendo todas as oitivas ne-
cessárias para descobrir a 
autoria e as motivações do 
crime” esclareceu o delega-
do.

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

perdurou até 07/10/2020, 
quando o Ministério Público 
teve conhecimento que foi re-
vogado o decreto municipal 
34.710/2020, restabelecen-
do a demissão com cassação 
da aposentadoria requerida” 
pontuou o Promotor de Jus-
tiça.

A candidatura de Alcio-

ne continua aguardando jul-
gamento. Qualquer decisão 
desfavorável da Justiça Elei-
toral a nível municipal cabe-
rá recurso para as instâncias 
superiores. Mesmo em meio 
a indefinição, Jaguariaíva se-
gue com quatro candidaturas 
à sucessão do atual prefeito 
José Sloboda.
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educação e trabalho, finanças e índices 
gerais, o maior destaque foi para educa-
ção e trabalho, seguido das condições de 
saúde.

São vários os projetos e as políticas 
públicas voltados à longevidade e ao 
bem-estar dos maiores de 60 anos em 
Jaguariaíva, que possui ainda muitas be-
lezas naturais e a tranquilidade das cida-
des do interior. 

O município é pioneiro no Paraná, 
com a construção do primeiro condo-
mínio para idosos do Estado. Entregue 
neste ano, o condomínio possui 40 uni-
dades habitacionais, visando proporcio-
nar condições dignas de moradia a casais 
de idosos ou solteiros, com estruturas 
complementares de saúde, lazer e convi-
vência. Os idosos podem morar nas casas 
enquanto quiserem e pagam menos de 
R$160 reais mensais.

Na saúde pública municipal há pro-
gramas especiais que priorizam o acesso 
e a qualidade do atendimento à saúde 
do idoso. Para os que estão debilitados 
fisicamente, por exemplo, entre os re-
cursos locais na saúde pública, está a 
Clínica Municipal de Fisioterapia Rosa-
lina Miranda Brunetti. Com estrutura 
apropriada, a clínica tem profissionais 
e aparelhos terapêuticos atendimentos 
gratuitos a esta e outras faixas etárias. 

Outro ponto de referência é o Centro de 
Atenção Psicossocial Vovó Tonica, com 
assistência de psicológo, psiquiatra e te-
rapeutas.

Através da Sedes (Secretaria de De-
senvolvimento Social), nos CRAS (Cen-
tros de Referência em Assistência Social) 
Primavera e Pedrinha, com exceção para 
este período de isolamento devido à pan-
demia de Covid-19, ocorrem palestras, 
atividades de lazer, coral, assistência e 
momentos de boa convivência. 

O Departamento Municipal de Es-
portes da Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Esporte (Smece) oferece 
a Ginástica Comunitária em ginásios de 
esportes municipais, onde boa parte das 
frequentadoras é maior de 60 anos.

Ainda para incentivar o condicio-
namento físico e um estilo de vida sau-
dável, em diversos pontos da cidade, 
inclusive no interior do município, a 
prefeitura instalou academias ao ar livre. 
Nelas aparelhos de uso público ajudam 
a fortalecer a musculatura e ajudar no 
movimento. Neste sentido também fo-
ram construídas pistas de caminhada, 
quadras esportivas, ciclovias, além da 
manutenção de parque linear. Mais in-
formações sobre a pesquisa podem ser 
obtidas no endereço https://instituto-
mongeralaegon.org/.
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Preparar futuro de sucesso 
para os filhos. Como?

Muitas perguntas os pais de hoje têm feito a si mesmos e 
buscam respostas. O mundo está cada vez mais exigente com a 
qualificação dos candidatos a um emprego. Qualificação, capa-
citação, treinamento e experiência.

• Que futuro esperamos para nossos jovens, para nossos 
adolescentes?

• É fácil conseguir o primeiro emprego? 
• O que o mercado de trabalho exige para que o filho alcance 

um bom salário? Ou muitas vezes consiga, pelo menos, um em-
prego qualquer?

• O que fazer para que o filho esteja preparado e capacitado 
para atender às exigências dos empregadores?

Especialistas e estudiosos do mercado de trabalho insistem 
em afirmar que não basta escrever um currículo para buscar 
um emprego. É preciso que o currículo mostre que o candidato 
está qualificado, capacitado e já tenha buscado estar preparado. 
É preciso mostrar que está estudando, que tenha estudado e se 
qualificado. Para isso, existem inúmeros cursos profissionali-
zantes, treinamentos, estágios, etc.

E neste aspecto, a visão e responsabilidade dos pais é mui-
to grande e importante porque, na maioria das vezes, o adoles-
cente, o jovem ainda não visualiza isso. O centro de interesse do 
jovem está no presente, não no futuro. Ele quer estar conectado 
nas redes sociais, nos passatempos, na paquera, no namoro, em 
atividades diversas ao que é mais importante para garantia do 
seu futuro de sucesso.

O que é mais importante: a prestação de um celular novo ou 
a mensalidade um curso para garantir o futuro? O celular é um 
capricho do momento, o curso é a certeza de um futuro melhor 
que o de hoje.

Objetos, coisas físicas podem ser perdidas, estragam, po-
dem ser tiradas. O conhecimento não. O que a pessoa aprende 
ninguém tira dela. É para sempre, enriquece, enobrece, dá mais 
qualificação, mais qualidade de vida.

Existem hoje centenas de cursos profissionalizantes rápi-
dos, em todas as áreas do conhecimento. Saúde, Administração, 
Informática, Idiomas, Tecnologia, Beleza, etc. Para tudo, existe 
qualificação. Basta interessar-se e buscar. Baratos, gratuitos e 
rápidos. 

Há três áreas que todas as profissões e atividades exigem 
conhecimento e qualificação nos dias de hoje: Administrativa, 
Idiomas (inglês, principalmente) e Informática. Seja qual for o 
emprego ou atividade, você precisa estar qualificado, com co-

nhecimentos de administração, saber um outro idioma e tecno-
logia (informática). 

Neste aspecto, é indispensável a reflexão e o compromisso 
dos pais para com seus filhos: quanto mais cedo eles começarem 
a se preparar, melhor será o futuro profissional deles. O sucesso 
no futuro depende da decisão do agora.

Em nossa região, por exemplo, existe a JUMPER Profissões 
e Idiomas, que oferece centenas de cursos profissionalizantes 
para adolescentes, jovens e adultos, desde os 12 anos até a tercei-
ra idade. Muitos dos cursos com Bolsas de Estudos, descontos, 
diversos cursos gratuitos. Todos com a finalidade de qualificar, 
de capacitar, dar treinamentos e preparação para o primeiro 
emprego ou ajudar a crescer no emprego atual.

A JUMPER Cursos oferta somente CURSOS PROFISSIO-
NALIZANTES. Dezenas deles, como Administrativo, Informá-
tica, Inglês, Mecânica de Motos, Atendentes de consultório, de 
farmácia, de laboratório, etc., Gestão de Empresas, Maquiagem, 
Manicure e muitos outros. E, de acordo com o perfil do aluno e 
da família, oferece muitas Bolsas de Estudos.

Quem desejar pode obter informações nas unidades da 
JUMPER CURSOS. Os pais podem solicitar bolsa de estudos, 
descontos e fazer que seu filho dê um salto para o futuro e para 
o sucesso.

JUMPER ARAPOTI - Fone 43 9 9685-2015 - Rua Moisés 
Lupion, 214

JUMPER JAGUARIAÍVA Fone (43) 9 9685-2015 - Jardim 
Matarazzo

Responsabilidade dos pais

Cursos Profissionalizantes

Prioridades na vida

Bolsas de Estudo

A “New Left”

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Novos movimentos sociais e políticos têm surgido 
nos últimos anos, os quais fazem uso do tema “desigual-
dade” de forma desvirtuada.

A desigualdade traz uma série de conflitos sociais e 
alguns grupos instigam classes da base da sociedade a 
permanecer em constante conflito com os extratos mais 
altos. Nada disso é novidade. Porém, percebemos hoje 
um grupo diferente e, na minha opinião, mais evoluído 
(que praticam um socialismo mais disfarçado) do que 
aqueles com os quais convivíamos anteriormente: a cha-
mada New Left.

São pessoas ricas ou de classe média alta, que defen-
dem causas descoladas da realidade dos pobres. São na 
maioria jovens e que com o pretexto de que estão apoian-
do os ideais das ditas minorias promovem manifestações 
do tipo “Movimento Passe Livre” de 2013 ou Black Lives 
Matter mais recentemente. 

São esses também que pretendem eleger o caquético 
Joe Biden e a democrata Kamala Harris nos EUA pelos 
mesmos motivos. São também pessoas do tipo Greta 
Thunberg, Xuxa, Bruno Glagliasso, Luciano Huck, que 
discursam sobre o derretimento das geleiras, sobre os in-
cêndios, principalmente da Amazônia, sobre o abate dos 
porquinhos nos frigoríficos e assim por diante. Aquelas 
causas defendidas somente em postagens do Instagram. 
Esse é o socialismo de hoje. 

O socialismo virou fetiche de gente rica. Quando 
olhamos para o povo - o povão mesmo - esse não pensa 
em nada disso. O povo só quer emprego, uma escola de-
cente para o filho estudar e um churrasquinho no final de 
semana. O povo quer o básico. Quem defende pautas bo-
nitinhas e que não corroboram com as necessidades do 
povo são as pessoas criadas em escolas “chic” comendo 
torrada com geleia de blueberry. 

Aos socialistas intelectuais de hoje: Você que se acha 
mais evoluído que todos. Espere a cortina de Cannabis 
baixar e o Caetano parar de cantar e preste bem atenção 
na sociedade, sobretudo para aqueles lá de baixo. Talvez 
você consiga perceber que o que você fala não faz a me-
nor diferença para eles e assim passe menos vergonha.


