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Cidades da região encontram
dificuldades em atrair empresas

Uma das principais demandas da população é a geração
de empregos. Há alguns anos, municípios da região,
como Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, não veem novas
indústrias se instalando. Com o aprofundamento
da crise nacional, empresários se mostram ainda
mais reticentes em investirem nestas cidades.
Municípios buscam, então, alternativas para conter a
diminuição nos postos de trabalho. Nas décadas de 80
e 90, Jaguariaíva viveu um sensível desenvolvimento
industrial e uma forte geração de empregos, com a
criação de cinco distritos industriais.. [ PÁGINA 6]

MAPA DO IMPEACHMENT E POSIÇÃO DOS PARLAMENTARES DO PR [PÁGINA 12 ]
Sengés realiza
nova Caminhada
Internacional
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Arapoti
Inaugurou
nova Unidade
de Saúde
[ PÁGINA 9]

Lula é hoje uma ferida
incurável no governo
[ EDITORIAL NA PÁGINA 2]
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Jaguariaíva e Sengés
realizam novos concursos
públicos. Confira!
[ CURTÍSSIMAS NA PÁG. 2 E PÁG. 3]

Ponta Grossa cria mutirão
do emprego na procura
por postos de trabalho
[ PÁGINA 5]

Agentes da PF investigam
assaltos a bancos da região
[ PÁGINA 8]

Piraí do Sul confirma 14ª
Abril Fest que celebrará
os 70 anos do município
[ PÁGINA 9]

PROFISSIONAL SEMPRE ATUALIZADO

Odontologia
Especializada

Transforme seu sorriso conosco!

Fone (43) 3535-2520
Rua Haraldo Carneiro Lobo, 251 - Jaguariaíva/PR

O Cirurgião Dentista, Dr. Humberto
José da Silva Reis concluiu mais um curso de
Especialização, no dia 3 de julho de 2015, na
área de Implantodontia, no IPPO (Instituto de
Pesquisa e Pós-graduação em Odontologia), em
Balneário Camboriú-SC. O curso é referência em
Implantodontia, no estado de Santa Catarina.
Com quase 30 anos de experiência
profissional e, como podem ver, sempre nos
atualizando, para que nossos clientes e amigos
tenham, em Jaguariaíva, uma Odontologia com
o que há de mais moderno na atualidade.

Estamos devidamente equipados e,
acima de tudo, todos nossos procedimentos são
realizados com base científica e cada caso é
rigorosamente analisado, através de exames de
RX panorâmico, tomografia computadorizada,
exames de sangue, etc., para que tenhamos
um diagnóstico preciso e, consequentemente,
sucesso no tratamento proposto.
Com dezenas de casos tratados,
agradecemos a confiança e nos colocamos
à disposição de toda nossa comunidade
jaguariaivense.

Dr.Humberto Reis

IMPLANTODONTISTA/ORTODONTISTA - CRO -6540

Dra. Déborah Gomes

ENDODONTISTA - CRO-6152

Dra. Letícia Schena Reis

CLÍNICA GERAL - CRO-PR: 24264

Dra. Silvia Reis do Amaral
ORTODONTISTA - CRO-10458
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EDITORIAL

N

Lula é hoje uma ferida incurável

ão adianta mais a teimosia do
PT em querer salvar o governo
da Presidente Dilma. O impeachment hoje é inevitável e extremamente necessário para o país retomar o crescimento,
fazer a reforma política, equilibrar a economia, passar a ser novamente o Brasil que
seja respeitado pelo mundo e acabar com
os desvios do dinheiro público.
A moralização da política brasileira,
agora, passa pelo afastamento da presidente
e também do ex-presidente Lula de toda e
qualquer ingerência na política do governo.
Não dá mais. É uma constatação da
maioria dos brasileiros, respaldados nas
mais sérias e importantes instituições do
país. Somente são contra o impeachment
os petistas mais radicais e membros de
partidos aliados, por interesses pessoais
ou que tenham “culpa no cartório”, em
toda essa confusão institucional instalada
no governo Dilma.

A maior prova de que o governo
está perdido e não
tem mais as rédeas
na mão foi a tentativa de blindar o
ex-presidente Lula,
através de sua nomeação para ministro da
Casa Civil. A presidente mostrou, com essa
atitude, que é, de certa forma, influenciada
por ele e, por isso, quis protegê-lo para evitar uma possível prisão dele. A partir disso,
percebe-se uma presidente perdida, insegura, sem comando e mostra-se despreparada
para continuar à frente do governo.
Lula é hoje uma ferida profunda e incurável para o governo Dilma. Por quê? Por
causa da influência que ele julga ter sobre
todo mundo. Julga-se um líder que tudo consegue e tudo pode, inclusive, inflamar aliados
e entidades sindicalistas e afins a partir para
o confronto físico, enganando os mais fracos,

com promessas e
falsas ajudas, que
não constroem,
apenas com o fim
de manter um curral eleitoreiro para
querer manter o
PT e a si próprio no poder político.
As evidências investigadas pela Operação Lava Jato já deveriam ser suficientes
para comprovar que tudo está errado no
governo. Muita corrupção, enganação, mentiras, desvios do dinheiro dos nossos impostos
e uma centena de problemas relacionados. E
Lula nega tudo, ele diz que é a pessoa mais
honesta do país, que não há corrupção no
governo, que é perseguição, só que quase
todos os seus companheiros mais chegados
foram presos ou estão investigados, por causa do mensalão, petrolão e outros processos,
inclusive, ele próprio pela Lava Jato.
As pesquisas de opinião pública mos-

tram que cerca de 90% dos brasileiros não
aprovam e não confiam no governo Dilma.
A pesquisa do Ibope, divulgada nesta semana mostra que 82% desaprovam a maneira
de governar. Só 18% confiam no governo e
86% desaprova, por exemplo, o combate à
inflação. O programa de Combate à Fome,
um dos mais divulgados pelo governo, na
pesquisa, tem um índice de 79% de desaprovação, assim como a área de Saúde, na qual
70% dos entrevistados desaprovam a forma
de atendimento. Aliás, na Saúde, vemos diariamente o caos nos hospitais públicos e no
atendimento do SUS.
O impeachment da presidente Dilma é
urgente e, se houver responsabilidade e amor
à Pátria pelos deputados, senadores e membros do Judiciário, em respeito pelos brasileiros, o processo será aprovado e o Brasil poderá ter dias melhores, com maior oferta de
empregos, economia aquecida e um maior
bem-estar para todos.

PANORAMA POLÍTICO

CURTÍSSIMAS...

DIEGO SOARES | jornalistadiego@yahoo.com.br

AUGUSTINHO A. LUDWIG | folha@folhapr.com.br

INAUGURAÇÃO JUMPER CURSOS JAGUARIAÍVA
Muito breve, em Jaguariaíva, inauguração da JUMPER! CURSOS, no CEJ – Centro Educacional de
Jaguariaíva. São cursos profissionalizantes, treinamentos, preparatórios e parcerias com as principais empresas da região. A JUMPER! é especializada em cursos presenciais e interativos. São mais de 500 cursos
profissionalizantes disponíveis e que tem como missão o desenvolvimento humano.

ATÉ 02 DE ABRIL

ZIKA VÍRUS EM TELÊMACO BORBA

Quem deseja ser candidato a prefeito ou vereador, deve estar filiado a um partido político ou
trocar de partido até dia 2 de abril. As convenções para escolha dos candidatos e coligações devem ser realizadas de 20 de julho a 05 de agosto.
O registro dos candidatos vão até às 19 horas de
15 de agosto de 2016. A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto. Na TV e Rádio, o período será de 35 dias e inicia no dia 26 de agosto,
em primeiro turno.

Foi confirmado um caso de Zika em Telêmaco
Borba, contraído na própria cidade. As campanhas
de combate ao mosquito aedes aegypti, em todas as
cidades, vêm se desenvolvendo. No entanto, em quase
todas as cidades há informações de que a própria prefeitura deixa de fazer a tarefa de casa. Há muitas vezes,
buracos nos calçamentos e ruas, recipientes de coleta
de lixo, depósitos ao ar livre, coletores de lixo, etc., que
podem ser criadouros do maldito mosquito. Todos
somos responsáveis e precisamos fazer a nossa parte.

IMPEACHMENT

A RETIRADA DO PMDB

O processo de afastamento da presidente Dilma
Roussef, em andamento, deverá ser aprovado pela
maioria dos deputados e, sem dúvida, vai acontecer.
O clamor popular, os problemas de gestão, o contexto
econômico, a corrupção, a mentira e o descontrole político forçam a derrota de Dilma, que quer se defender
com o argumento de golpe, mas não tem um programa de reconstrução do país, em todos os sentidos.

O PMDB de Temer, Cunha e Renan, por decisão da maioria de seus representantes decidiu
ser oposição. Que será que vai acontecer agora? É
a pergunta de muitos de nós. O Impeachment da
presidente Dilma está por um fio. Deverá assumir
o vice Michel Temer. E o que Temer vai fazer? Se
for inteligente não vai fazer barganhas de cargos por
apoio político, mas será?

PÓS-GRADUAÇÃO EM JAGUARIAÍVA

CONCURSO PÚBLICO SENGÉS

Mais de 80 cursos de Pós-graduação a distância na
UNINTER JAGUARIAÍVA. Consulte no site UNINTER.COM o curso que mais combina com você. Aulas totalmente via internet. Você assiste às aulas onde e
quando desejar. Somente as avaliações são presenciais,
no Polo de Jaguariaíva, à Rua João Tracz, 162, Jardim
Matarazzo. Informações pelo telefone 43 3535-3142.

Estão abertas as inscrições para Concurso Público da Prefeitura de Sengés, até dia 10 de abril, no
site da FAFIPA – Fundação de Apoio à Universidade Estadual do Paraná – Campus de Paranavaí:
www.fafipa.br. As provas deverão ser aplicadas em
Sengés, em local a ser divulgado com edital que será
publicado no site da Fafipa.

COLETA SELETIVA DE LIXO

A separação do lixo reciclável do lixo comum e orgânico ainda tem uma resistência, tanto por parte das pessoas
quanto das prefeituras. A prefeitura de Ponta Grossa lançou nesta semana, o sistema de coleta seletiva, com três
caminhões que vão percorrer as escolas municipais e Cmeis. Também em cinco regiões da cidade, haverá a coleta
de lixo reciclável, de porta em porta. O serviço deve começar nesta próxima segunda-feira. Em Jaguariaíva, o programa já existe há alguns anos, tendo já iniciado pelos idos de 1997, depois parado, vindo a ser ativado novamente
há 5 anos. Só está faltando mais conscientização da população e um cronograma organizado da coleta.

H

O PT que roubou o
sonho de milhões

á 14 anos, com a eleição do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, milhões de brasileiros
foram às ruas celebrar a possibilidade de
renascimento de um novo país. A esperança estava estampada na rosto alegre
das pessoas que confiaram que o novo
Governo, enfim, moralizaria o Brasil.
Os 14 anos se passaram e pudemos
perceber alguns ganhos sociais significativos, mas a enxurrada de denúncias e
condenações por corrupção envolvendo
membros do alto escalão do Governo,
ofuscaram qualquer medida positiva. A
constatação é que O PT entrou no poder
e, não só não acabou com os esquemas de
corrupção, como os sofisticou.
Era esse o partido que mudaria
o Brasil? Hoje podemos dizer que o PT,
na verdade, roubou o sonho de milhões
que acreditaram em sua plataforma de
centro-esquerda, preocupada com o desenvolvimento social da nação. O PT que
vemos hoje é um partido que deseja se
manter no poder a todo custo.
Conversando com um tradicional
ex-petista, este sintetizou bem a situação,
declarando a seguinte frase: “Não fui eu
que abandonei o PT, o PT que me abandonou”. As pessoas que mantém suas ideologias e acima de tudo a sua honra, não
compactuaram com esses desmandos e
as centenas de falcatruas coordenadas
por políticos de alto escalão do partido.
O PT pecou a partir do momento
em que quis governar com uma coalizão
de partidos. Deixou suas raízes populares
e se aliou com o que de mais odiável existe
no mundo político. Se o partido tivesse se

aliado ao povo brasileiro, o próprio povo
brasileiro se encarregaria de ajudar a
aprovar as leis que o beneficiassem, não
sendo necessárias a construção de mensalões para comprar a “simpatia” de achacadores que só visam o interesse próprio.
Hoje, o PT paga merecidamente pelos erros cometidos e por trair sua
própria ideologia. Hoje, os verdadeiros
ideias de esquerda são defenestrados
pela maioria da população, fazendo
com que muitos, insanamente, desejem
inclusive, a volta de uma ditadura militar. O problema da esquerda é não saber
governar sem manter os vícios e contradições que eles tanto combatem.
O ódio de imensa parcela da população se justifica, pois o próprio PT
permitiu que isso crescesse ao longo dos
anos. O que não pode acontecer é a intolerância e a generalização do problema.
Petistas são atacados por defenderem
suas posições ideológicas e vistos como
bandidos que compactuam com a liderança do partido envolvida no esquema.
Isso é o que não pode ocorrer, afinal vivemos em uma democracia e cada um
deveria ser livre a expressar suas opiniões políticas sem ser reprimido por isso.
Não é na base da gritaria e da intolerância que mudaremos este país e
sim na base do respeito aos direitos do
próximo. Todos os culpados devem ser
punidos, conforme prega a lei, doa a
quem doer. Não podemos correr o risco de generalizar como se todos fossem
bandidos. Somente com ponderação e
respeito poderemos construir uma sociedade madura e respeitosa.
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CONCURSO PÚBLICO

DIREITO EMPRESARIAL

Prefeitura abre 90 vagas
C

ALUÍSIO PIRES DE OLIVEIRA* | contato@piresadvogados.adv.br

om a suspensão do último
concurso realizado pela Prefeitura, foi publicado edital
de novo concurso nesta quarta-feira, 30 de março, simultâneo ao início
das inscrições, que serão encerradas
em 24 de abril. O edital completo,
assim como o link da ficha de inscrição estão disponíveis no site da
Objetiva Concursos (http://www.
objetivas.com.br/site/inicio/), empresa vencedora da licitação.
Para este concurso serão abertas aproximadamente 90 vagas para
concorrer em 25 cargos em diversos
níveis. As provas serão objetivas para
todos os incritos, mas também haverá
provas práticas e de títulos para alguns
dos cargos. As provas objetivas ocorrem em maio, em locais a serem divulgados. Pessoas de baixa renda, interessadas em isenção da taxa de inscrição
devem preencher os requisitos, como
ter cadastro no CAD-Único.
O pedido de isenção deve ser
protocolado na Prefeitura Municipal,
e, em caso de indeferimento, haverá
um prazo para que o candidato inscrito realize o pagamento da taxa.
 ATIVIDADE

CREDITO DA FOTO

JAGUARIAÍVA

D

As provas serão realizadas neste mês de maio

VEJA A RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS DO CONCURSO
CARGOS

Médico Cirurgião Geral
Médico Pediatra
Fonoaudiólogo
Professor
Enfermeiro
Farmacêutico Bioquímico
Psicólogo
Técnico em Enfermagem
Eletricista Predial
Técnico em Eletrônica
Educador Infantil
Técnico em Radiologia
Eletricista NR 10

VAGA
1
1
1
19
2
2
1
20
1
1
6
1
1

CARGOS

Locutor
Auxiliar Cirurgião Dentista
Auxiliar de Serviços Administrativos
Guarda Patrimonial
Coveiro
Motorista C, D, E,
Operador de Transmissão de
Meios de Comunicação
Tratorista
Monitor
Auxiliar de Farmácia
Oficial de Manutenção
Motorista B

VAGA
2
2
2
15
1
1
1
1
5
1
1
1

ECOLÓGICA

Inscrições abertas para a 2ª Caminhada
SENGÉS

A

pós o sucesso da 1ª. Caminhada Internacional na Natureza, realizada em maio
de 2015, o município realizará no
domingo, 10 de abril, a 2ª edição da
caminhada promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte
e Turismo. O evento acontece na
região do Bairro Rural do Sobradinho, tendo como ponto de partida
a Praça Anselmo Jorge no centro da
cidade, de onde os caminhantes sairão com destino ao local do início do
circuito propriamente dito, ou seja,
o Bairro do Sobradinho.
A Caminhada na Natureza é
uma iniciativa da ONG francesa
IVV (Insigne International du Sport
Populaire), e no Paraná quem coordena a série de eventos em dezenas
de cidades pelo estado é a EMATER.
“Quem participar de qualquer
edição da Caminhada recebe uma
carteirinha com espaço para dez carimbos, a serem obtidos em outras
caminhadas. Completando os dez
carimbos, o participante envia a car-

teirinha para a ONG francesa e ganha um certificado de caminhante
na natureza, além de uma medalha
de bronze e nova carteirinha com
espaço para 20 carimbos, e um novo
desafio” explica a Secretária Georgina Maria Jorge.
Haverá também sorteio de brindes para os participantes, e camisetas para os 100 primeiros inscritos.A
Caminhada na Natureza, segundo a
Secretária, tem como objetivo integrar saúde, bem-estar e meio ambiente, sendo sempre realizada em
áreas rurais. “O roteiro percorrido
inclui propriedades rurais, estradas
rurais, estrada na beira da represa,
e trilhas no meio da mata” afirmou.
Para participar da Caminhada,
os interessados devem fazer inscrição online ou pessoalmente. “Haverá concentração a partir das 8 horas
na Praça, e café da manhã já no Bairro do Sobradinho. Na chegada haverá almoço para os participantes. As
inscrições são gratuitas e deverão
ser feitas antecipadamente, sendo
cobrado apenas o R$17,00 o almoço
e R$10,00 o café da manhã (bebidas,

somente sem álcool e com pagamento à parte)” ressaltou Georgina.
Para ela, este evento contribui de
forma significativa para divulgar os
muitos atrativos naturais da cidade
de Sengés e assim fomentar ainda
mais o Turismo no Bairro do Sobradinho, já conhecido por suas belezas
naturais.

OBJETIVOS

A “Condução Coercitiva” e a revogação
do sigilo telefonômico de ex-presidente

O entusiasmo dos participantes
da 1ª. Caminhada Internacional,
ocorrida em 2015, foi impressionante, segundo a Secretária, “pois apesar da larga experiência da maioria
dos participantes em caminhadas,
muitos admitiram nunca ter visto
um cenário tão deslumbrante quanto o nosso “Circuito do Sobradinho”,
o que nos permite vislumbrar o sucesso do evento deste ano”.
As informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3567-103 e
(43) 9931-9821. Para inscrever-se
pela internet e só seguir o link http://
www.ecobooking.com.br/site3/destinoPaisEventos.php?pais=brasil&Cbx=nao&Cbt=sim&sTp=9

ois assuntos jurídicos se tornaram polêmicos no Brasil em 2016. O primeiro diz respeito
a suposta condução coercitiva de um ex-Presidente da República, alvo de um inquérito
policial, para prestar depoimento como testemunha. A condução coercitiva de testemunha se
encontra prevista no artigo de 218 do Código de Processo Penal:
Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer
sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua
apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá
solicitar o auxílio da força pública.
No caso concreto do ex-presidente, após ser intimado a se apresentar, sob pena de condução coercitiva, ele resolveu declinar do seu direito de recusar a prestar depoimento e resolveu
atender a intimação judicial acompanhando os policiais e depondo livremente. Portanto, o
fato do ex-presidente ter atendido a intimação judicial para prestar depoimento, tornou o seu
depoimento plenamente válido, nos termos do artigo 206 do Código de Processo Penal:
Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor.
A obrigação de depor alcança qualquer cidadão brasileiro, pois todos são iguais perante a
Lei, inclusive um ex-presidente.
O que pode ter eventualmente ocorrido foi a tomada de depoimento de testemunha, sem
que ela soubesse previamente o teor do inquérito sobre o qual devia ser ouvida, o que diz respeito ao seu direito de ampla defesa.
Todavia, como a própria testemunha não se voltou com relação a este aspecto, depreende-se que ou a testemunha tinha conhecimento da investigação, ou não se sentiu prejudicada em prestar declarações em investigação da qual não tinha conhecimento. Outra questão
jurídica relevante nacional foi a revogação de segredo de justiça sobre escutas telefônicas de
conversas de um ex-presidente. Na revogação do segredo de justiça, o órgão jurisdicional se
manifestou que no Estado Democrático de Direito, exige-se dos governados conhecer os atos
praticados pelos seus governantes.
O segredo de justiça na escuta telefônica é determinado pela Lei:
Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza,
ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do
processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.
O Código de Processo Penal, por sua vez, firma a obrigação de preservar a intimidade,
vida privada, honra e imagem:
§ 6o O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar
o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações
constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.
Durante as gravações sigilosas, contudo, os interlocutores do ex-presidente manifestavam-se com resposta lacunosas (“Tá bom”, etc.), como se soubessem que estavam sendo gravados. Depois, em outra gravação, o ex-presidente manifestou que a conversa estava sendo
gravada pela Polícia Federal, dando a entender que o sigilo da investigação não fora observado,
chegando ao conhecimento do investigado. De sorte que o conteúdo das gravações foi contaminado, pelo conhecimento da interceptação telefônica pelos seus interlocutores.
A revogação do segredo de justiça sobre escutas telefônicas não sigilosas pelos seus próprios
interlocutores, significa que não houve nenhuma violação da intimidade e vida privada dos
investigados, pois tinham conhecimento das interceptações telefônicas, prevalecendo-se das
suas relações com o poder público. Ademais, os interlocutores exercem ou exerceram cargos
públicos e são pessoas públicas, conversando sobre assuntos públicos. Não existe sigilo sobre
assuntos públicos e nem sobre pessoas públicas, especialmente se elas alteram o conteúdo de
conversas por saberem que suas conversas estavam sendo gravadas.Destarte, não existe ilegalidade na revogação de segredo de justiça sobre interceptações telefônicas feitas pelo ex-presidente. O que o ex-presidente pode questionar é se lhe foi dado direito de defesa durante a
investigação, ou se a mesma foi conduzida arbitrariamente.
Portanto, os dois casos jurídicos polêmicos acima mencionados podem servir de exemplo para qualquer investigação policial, inclusive para aquelas que versam sobre empresas e
empresários, cabendo a eles se defenderem adequadamente, com o uso da razão e não da
emoção, ao contrário do ex-presidente.
Aluísio Pires de Oliveira, advogado na Pires & Advogados Associados,
mestre em Direito pela UFPR, professor de direito da ULT, autor do livro
“Direito do Trabalho para Qualidade e Produtividade, LTR, 2011”; autor do
livro “Estatuto da Cidade: Anotações à Lei 10.257/2001, Juruá, 2002”
contato@piresadvogados.adv.br, http://www. piresadvogados.adv.br
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CONTABILIZANDO SUCESSOS
JAGUAR CONTABILIDADE

m um momento de alto índice de desemprego e cortes no quadro de funcionários de muitas empresas, é preciso que o trabalhador fique atento às regras do
seguro-desemprego para não ser pego de surpresa quando for requerer o benefício.
Quem tem empresa aberta, independentemente se ela estiver inativa ou emitindo nota fiscal, não tem direito ao auxílio. Isso porque o Ministério do Trabalho
e Emprego entende que o trabalhador que foi demitido possui fonte de renda adicional e, portanto, não precisa utilizar os recursos do governo. Afinal de contas, o
seguro tem o objetivo de prover assistência financeira temporária até que o indivíduo consiga encontrar outro emprego.
É a mesma premissa para qualquer segurado que tenha algum outro
rendimento, como o aposentado, por exemplo. Se ele continuar trabalhando
enquanto recebe a aposentadoria, ao ser demitido, não terá direito ao seguro,
pois já está em gozo de um outro benefício. Isso vale inclusive para quem não
possui rendimento e contribui ao INSS através de carnê de recolhimento como
facultativo ou contribuinte individual.
RECURSO - Mas se o segurado tiver uma empresa que esteja inativa, dá para
recorrer mesmo ao ter o benefício negado. É possível entrar com recurso administrativo por meio de documentos que comprovem que não há renda na empresa,
como, por exemplo, a não emissão de nota fiscal ou a declaração de inatividade
da Receita Federal.
Esses documentos podem ser conseguidos na Receita Federal ou na Junta
Comercial. O melhor é que o segurado verifique primeiro junto ao Ministério do
Trabalho quais documentos devem ser entregues para tal processo antes de ir aos
órgãos competentes.
É necessário que a empresa não tenha tido nenhum rendimento após a data
de demissão do funcionário. O mais indicado é que o trabalhador encerre a conta
de pessoa jurídica para evitar transtornos.
Para prevenir dores de cabeça, o melhor é que antes de ser dispensado (hipoteticamente) o funcionário que tiver empresa no nome, mesmo que seja em sociedade com outra pessoa e sem usufruir do rendimento da firma, avalie se é interessante mantê-la. Ao entrar com o processo administrativo, não há como prever prazo
sobre a demora para conseguir a liberação do seguro, caso ele seja negado.
Saiba mais sobre esse assunto entrando
em contato com a JAGUAR CONTABILIDADE
Fones (43) 3535-1585 / (43) 3535-1065
Thiago Banach Silva – CRC PR No. 055679/O-0
Fábio Dias – CRC PR No. 052697/O-4

SAFRA GRÃOS

El Niño perde força, mas
afeta produtividade no PR
BRASÍLIA

FOTO: AEN/PR

E

Quem tem empresa não
recebe seguro desemprego
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s chuvas ocorridas na região
Sul do Brasil, em especial
no Paraná, entre setembro
de 2015 e o início de fevereiro de
2016, devido ao fenômeno El Niño,
tiveram impacto na cultura da soja,
com reflexo direto na produtividade
e na qualidade da produção. Neste
momento, o Paraná caminha para
o final da colheita da soja, restando
apenas áreas localizadas ao Sul do Estado. Nas lavouras de grãos de verão,
como soja, milho e feijão da primeira
safra (2015/16), as perdas foram mais
acentuadas nas regiões do Norte Pioneiro e Central. Segundo o relatório
de março do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento, somadas a safra de grãos de verão, segunda safra e safra de inverno, o Paraná tem potencial ainda para colher
38 milhões de toneladas, repetindo o
volume colhido no ano passado.

VERÃO

A safra paranaense de grãos de
verão 2015/16, que está sendo finalizada, deverá apresentar uma quebra de produção em torno de 6%,
em relação ao mesmo período do
ano passado. Mesmo com excesso
de chuvas, será colhido um volume
de 20,7 milhões de toneladas, contra 22 milhões de toneladas de grãos
colhidas no ano passado. O relatório
do Deral indica ainda que a segunda safra de grãos, tendo como carro
chefe o milho safrinha, deverá render
um volume total de 13,4 milhões de
toneladas, 9% acima do volume produzido na mesma época do ano passado (12,2 milhões de toneladas.

INVERNO

Já a safra de inverno, liderada
pelo plantio de trigo, começa a ser
plantada no início de abril e poderá
render um volume de 4,1 milhões de
toneladas - 11% acima do volume colhido no mesmo mês do ano passado

A quebra na produção será de aproximadamente 6%
- de 3,7 milhões de toneladas. Assim,
se não houver problemas de clima
daqui para frente, o Paraná poderá
recuperar e ultrapassar o volume de
grãos produzidos em toda a safra anterior (2014/15).

TECNOLOGIA E CUSTOS

Para o diretor do Deral, Francisco
Carlos Simioni, o produtor paranaense tem tecnologia e mecanismos
para reduzir os riscos e as dificuldades
de clima, como plantio escalonado,
seguir corretamente o zoneamento
agrícola, fazer o seguro das lavouras
para atenuar perdas. Mas está esbarrando no aumento dos custos de
adubos e defensivos que influenciam
diretamente na elevação dos custos
de produção. Segundo Simioni, para
os produtores que tiveram problemas
com produtividade e qualidade, certamente os custos de produção serão
mais sentidos do que para aqueles que
conseguiram colher em condições
normais de clima. Além disso, o produtor também está em dúvida sobre o
momento mais adequado para vender
sua safra, reflexo do momento político e econômico que está vivendo o
País. “Assim como em outros setores
da Economia, na Agropecuária não é
diferente”, disse Simioni.

SOJA

A soja é um dos produtos afe-

tados pelo excesso de chuvas, com
perdas verificadas nas regiões Norte, principalmente Ivaiporã e Apucarana, e Centro-Oeste. Segundo o
economista do Deral, Marcelo Garrido, em função do tamanho da área
plantada, de 5,2 milhões de hectares,
e da tecnologia de produção disponível no Estado, havia uma estimativa
inicial de colher uma safra recorde de
soja de 18,3 milhões de toneladas.
Após a ocorrência das chuvas, a
safra foi reavaliada e deverá atingir
um volume de 16,8 milhões de toneladas, uma quebra de 8% na produção total. “Mesmo assim, a atual safra
terá 100 mil toneladas a menos que
a anterior, que foi recorde”, explicou
Garrido. Cerca de 87% da safra de
soja já está colhida e o que está ocorrendo é a queda na produtividade e
perda de qualidade dos grãos, por
causa das chuvas..

CUSTOS E PREÇOS

Atualmente o produtor está recebendo, em média, R$ 62,00 pela saca
de soja - 6% acima do que recebeu em
março do ano passado, quando o preço variava entre R$ 58,00 a R$ 59,00 a
saca. A valorização está respaldada na
elevação do dólar frente ao real, um
dos motivos pelos quais o produtor
antecipou as vendas de soja. Nesta safra 15/16 o produtor já tinha vendido
30% da produção no início do plantio.

MUTIRÃO DO EMPREGO EM PG

DIVULGAÇÃO
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Empresas são visitadas na
busca por vagas de trabalho
FOTO DIVULGAÇÃO/PMPG

PONTA GROSSA

O

Mutirão do Emprego, programa criado pela Secretaria de Indústria, Comércio
e Qualificação Profissional através
da Agência do Trabalhador, realizou nesta terça-feira, 29, visitas a
empresários do Núcleo Santa Paula,
oferecendo os serviços da Agência
e fazendo contatos em busca de
novas vagas para os trabalhadores
ponta-grossenses.
“Nosso objetivo principal é
captar vagas existentes em Ponta
Grossa para apoiar as pessoas que
precisam de trabalho. Assim, oferecemos a Agência do Trabalhador como uma ponte para que as
empresas cheguem ao trabalhador
do qual elas realmente precisam,
cruzando os dados dos cadastros
que possuímos. No final, oferecemos mais qualidade de vida para
aquelas pessoas que precisam de
emprego”, aponta o gerente da
Agência, Rudolf Christensen.
Ao todo, o Mutirão do Emprego já visitou mais de 200 empresas
em todas as regiões da cidade, obtendo novas vagas e encaminhando
dezenas de trabalhadores. “Queremos demonstrar que podemos ser
um elo entre as empresas e os trabalhadores”, assinala Christensen.

RECEPÇÃO DAS EMPRESAS

O gerente das Lojas CEM do
Santa Paula, Robson Santos, foi um
dos comerciantes visitados nesta
semana. “Eu não tinha o conheci-

 CASAMENTO

COMUNITÁRIO

Castro realizará inscrições até dia 10
CASTRO

A
Mais de 200 empresas foram procuradas durante o mutirão
mento deste trabalho, e acredito
que ele é muito importante para
os lojistas. Eu, por exemplo, tenho
vaga para um bom vendedor, mas
para mim, é difícil captar este profissional apenas recebendo currículos na unidade. Agora, com o
apoio da Agência, espero contratar
uma pessoa experiente e que supra
a minha necessidade aqui na loja”,
conta o gerente, que busca um profissional qualificado há um mês.
Para o secretário de Indústria
e Comércio, Paulo Carbonar, o

programa é mais uma demonstração de que o poder público
pode apoiar a população e o empresariado na busca de seu desenvolvimento econômico. “A Secretaria tem este papel muito claro.
Quanto mais ações e programas
forem criados para desburocratizar o sistema, estabelecendo novas facilidades para o emprego, a
renda e o crescimento da nossa
comunidade, mais rapidamente
nossa cidade irá se desenvolver”,
acredita Carbonar.

JÁ CANSOU

DE CONTRATAR

SERVIÇOS DE LIMPEZA
QUE SEMPRE DEIXAM
UMA SUJEIRINHA PARA VOCÊ?
CHAME A MARIA BRASILEIRA A MAIOR
E MELHOR REDE DE LIMPEZA E
CUIDADOS DO BRASIL!

CONHEÇA ALGUNS DE
NOSSOS SERVIÇOS:

A CONFIANÇA E O PROFISSIONALISMO QUE
VOCÊ ESPERA PARA MANTER A SUA CASA OU EMPRESA
SEMPRE LIMPAS E ORGANIZADAS.

ENTRE EM CONTATO E CONFIRA TODOS OS
BENEFÍCIOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES.
UNIDADE FRANQUEADA
JAQUARIAÍVA - PR

43

www.mariabrasileira.com.br

O casamento será realizado no dia 21 de maio

3535.4050 | 43 3535.1086

jaguariaiva@mariabrasileira.com.br
Rua João Tracz , 162 - Quadra E - Lote 10 - Sala 02
Jd. Matarazzo | 84.200-000 | Jaguariaíva - PR

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social em
parceria com o Tribunal
de Justiça do Paraná realizará casamento comunitário no mês de maio.
As inscrições vão até o dia 10 de
Abril. Os interessados deverão comparecer nas unidades assistenciais,
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Abapan; Cras Socavão; Cras Luiz King e Cras Consulesa Helena Van Den Berg munidos
de documento com foto, certidão de

nascimento, comprovante de endereço e comprovante de renda (de até
dois salários-mínimo).
A secretária da pasta, Damisa
Martins Gomes explica que poderão realizar o casamento somente
pessoas residentes em Castro atualmente. “O casamento comunitário
é um dos projetos da Secretaria em
parceria com o Tribunal, através do
projeto Justiça no Bairro que acontecerá nos bairros nos dias 21 e 22
de Maio”, conta. O casamento será
realizado no dia 21 de Maio, com
local e hora a serem definidos.
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Cidades encontram dificuldades
para atrair empresas na crise

RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES | rafael.pomim@gmail.com

JAGUARIAÍVA

A

falta de confiança do empresariado tem feito com que a
instalação de novas indústrias
na região fique ainda mais estagnada. A
realidade é constatada principalmente
em Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, que
já há alguns anos aguardam a instalação de novas empresas que ajudem a
impulsionar as economias locais.
A crise nacional tem aumentado
os índices de desemprego no país. No
trimestre encerrado no mês de janeiro, o Brasil atingiu o índice de 9,5% de
desempregados. Hoje o país apresenta 9,6 milhões de desocupados, um
crescimento de 42,3% em relação ao
mesmo trimestre em 2015, contra
91,7 milhões de empregados, apontando uma queda de 1,1% no mesmo
período do ano passado. Os dados do
trimestre (novembro/15 a janeiro/16)
na microrregião de Jaguariaíva, que
compreende também os municí-

Praça Getúlio Vargas: espaço
do passado e do presente (2)

utro fator peculiar referente ao
contexto da construção da nova
praça foi o curioso projeto do Dr. Júlio
Moreira que, membro ativo da maçonaria, não mediu esforços para inserir
no novo logradouro diversos símbolos
que remetiam à referida sociedade.
Dentre alguns o triângulo que, na maçonaria, significa estabilidade, harmonia e o triângulo equilátero simboliza a
divindade. Este triângulo podia ser facilmente visualizado já no acesso da escadaria que dava defronte a Estação. Outro símbolo inserido foi a letra “G”, que
tem forte simbologia para os maçons,
fazendo menção ao “Grande arquiteto
do universo”, significando também geometria em diversas línguas, ciência tida
como sagrada, mãe da arquitetura e da
construção. Na praça a respectiva letra
estava representada no declive da viela
defronte a Avenida Antonio Cunha que
passava pelo chafariz, aliás, o chafariz
foi o auge da simbologia maçônica do
engenheiro, simbolizava o sol, o astro rei,
devidamente projetado como um círculo tendo um ponto central.
Posteriormente, visando o aprimoramento da paisagem e o enquadramento dos novos padrões de sociabilidade
que foram surgindo, o projeto original da
Praça Getúlio Vargas, já sem a grafia de
“Doutor” (dado aos fatores da deposição
do ora homenageado presidente), começou a ser alterado. Na década de 1950
ganhou nova arborização com o plantio
de diversos exemplares de Hovenia dulcis, a popular “uva do japão” e a substituição de todo o seu mobiliário urbano.
Outro feito significado deste período foi a inauguração de um busto em
homenagem ao então Governador do
Estado do Paraná, Moysés Lupion (preservado até hoje!), filho ilustre de Jaguariaíva, deputado federal, governador

por dois mandatos e senador da república, além de ter sido um dos maiores
empresários do século XX no Estado.
Também na mesma década, mais
precisamente no dia 18 de maio de
1954, a Praça foi completamente danificada devido a uma enchente do Rio
Capivari. Na década seguinte, no ano
de 1963, foi novamente destruída pelas águas do Capivari, desta vez como
nefasta consequência, seu histórico chafariz foi totalmente danificado, necessitando ser demolido, onde em seu lugar,
no ano seguinte, por opção e reverência
ao golpe militar de 31 de março, foi fixado um mastro para bandeira nacional.
No mesmo contexto destas transformações urbanas o coreto ganhou
nova escadaria, assim como foram
instaladas coberturas em alumínio da
qualidade zetaflex para os taxistas,
bem como o primeiro telefone público
da cidade para uso dos motoristas com
quitações às expensas da prefeitura.
Também todo o posteamento em madeira foi substituído por alumínio.
Na década de 1990, mais precisamente em 1999, quando das comemorações alusivas ao final do século XX, a
Praça sofreu diversas e visíveis alterações, tais como: a remoção do mastro,
a construção de novas escadarias de
acesso ao coreto, plantio de novas espécies de flores, folhagens e gramas, corte
de algumas árvores e plantio de novas
espécies, tais como ipês e a construção
de um novo chafariz.
Hoje, recentemente revitalizada
dentro dos modernos padrões arquitetônicos demonstra através de sua
história o quanto ainda marca indelevelmente a memória afetiva de inúmeras gerações, tornando-se notórios os
sentimentos afetivos que cada habitante
guarda sobre sua cidade.

pios de Arapoti, Piraí do Sul e Sengés
apresentaram um saldo negativo 464
empregos. No período, nos quatro
municípios, foram 1.766 admissões
contra 2.230 desligamentos. Comparado com o mesmo período de 2015,
ocorreu uma queda de 24% no número de admissões e uma diminuição de
19% no total de desligamentos.

DESCONFIANÇA

O Secretário de Indústria e Comércio de Arapoti, Edílson Corsini,
explica que existem contatos para a
instalação de novas indústrias na região, mas que esbarram justamente
pela falta de confiança no mercado
proveniente da crise política. “Os empresários estão com medo. Querem
esperar a definição da crise política
para retomar investimentos” disse. Ele
informou que o município tem oferecido vantagens para atrair empresas,
entre elas, o terreno em comodato,
isenções fiscais e acesso à água e luz.

Crescimento Industrial
A região, e principalmente Jaguariaíva, teve um grande crescimento industrial nos anos de 1990
e início de 2000. O ex-prefeito jaguariaivense, Ademar Ferreira de
Barros, estava à frente do município,
quando muitas empresas foram instaladas. Para ele, é necessário visão e
atitude do gestor. “Quando construímos o Distrito Madeireiro muitos
não acreditaram, falaram que era
loucura, mas hoje está aí gerando
1.200 empregos, sendo um polo industrial de referência” afirmou.
Ademar também contabiliza,
durante sua gestão, a instalação da
Braspine em 1997, que hoje gera

DIVULGAÇÃO

O

31 DE MARÇO DE 2016

1.200 empregos diretos, a aquisição
com Complexo Matarazzo em 1999
e a instalação da antiga Placas do Paraná, em 2000, hoje Arauco, gerando
mais 500 empregos. Citou ainda a
criação de cinco distritos industriais,
e que, veio a Rodolínea do Grupo
Hübner, que iniciou como Bricarbras, além das diversas empresas no
Distrito Aeroporto, como a Divisa
Madeiras e outras. O ex-prefeito
ressalta que contribuiu durante seus
12 anos de gestão com a criação de
aproximadamente 3 mil empregos
diretos e outros 6 mil diretos.

Ele também refuta a ideia de que
muitos não se instalam na região pela
dificuldade logística. “Pelo contrário,
muitos empresários enxergam a região com bons olhos, principalmente
com sua localização estratégica dentro do Estado e com ligações com São
Paulo e Rio de Janeiro. Temos boas
condições. Falta apenas as empresas
quererem se instalar aqui” afirmou.
Os gestores sabem que uma das
maiores cobranças do eleitorado
para as eleições municipais será a
questão do emprego. A falta de novas indústrias na região, tende a ser
uma espécie de calcanhar de aquiles
na disputa pelo voto. Com a crise do
desemprego estourando no país, a situação tende a estourar no colo das
prefeituras, que buscam alternativas
para amenizar a falta de novas indústrias, entre as quais estão: a capacitação de mão de obra especializada,
fomento ao empreendedorismo local
e a busca de pequenos empresários.
Para ele, o segredo está no diálogo e na confiança com o empresário.
“Obviamente que você deve oferecer
os incentivos fiscais, a questão do
terreno e até mesmo um barracão
construído, além do acesso especial à
água e luz, mas o mais importante é
você conquistar a confiança do empresário, trazendo segurança para
que ele possa instalar o seu empreendimento”. Ele acredita que a região
tem muito potencial para a instalação de um polo moveleiro, siderúrgicas e usinas de beneficiamento de leite, soja ou algum frigorífico. “A região
tem que passar a transformar e não
só vender” concluiu Ademar.
Empresa Placas do Paraná,
em Jaguariaíva, na época da
inauguração. Hoje é Arauco
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ACIAJA

www.aciaja.com
aciaja.scpc1@gmail.com

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL
E AGRÍCOLA DE JAGUARIAÍVA

(43) 3535-1531 | 3535-7726
(43) 8832 9656 (whats)

Mais uma conquista
para os empresários

O Presidente da ACIAJA, Sr. Thiago Banach Silva, juntamente com a advogada
do SEBRAE, Sra. Sandra Márcia Noce
Porto, reuniram-se no dia 16 de março
com o Prefeito Municipal Jose Sloboda. Na referida
reunião ficou acordado o FIM da EXIGÊNCIA do

HABITE-SE para emissão do ALVARÁ DEFINITIVO
e a RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO com o PAGAMENTO DA TAXA
ANUAL. Essa era uma demanda antiga da classe
empresarial e somente tornou-se possível graças ao
empenho da ACIAJA.

SAIBA MAIS SOBRE OS DIRETORES DA ACIAJA
Filha de Paulo Roberto Lima da Silva
e Eliana Santos da
Silva, nasceu na cidade de Telêmaco Borba, em
1º de julho de 1977.
Iniciou seus estudos em
Telêmaco Borba, concluindo
o Ensino superior, Administração de Empresas em Arapoti.
Casada com Edenilson Roman, a 20 anos, desta união
nasceu o filho Victor Hugo S.
Roman, hoje com 9 anos.
Iniciou suas atividades aos
14 anos, vendendo joias em
ouro, aos 18 anos passou a trabalhar na área de educação em
Telêmaco Borba, passou pelo
HSBC e em 2001 mudou – se
para Jaguariaíva, onde fez par-

te do quadro de colaboradores
da BrasPine Madeiras por 11
anos.
Sempre teve como hobby
a fotografia e com o apoio de
seu marido, começou a buscar
cursos de fotografia e iniciaram
um home studio. Em novembro de 2011, inaugurava-se a
Foto e Arte Estúdio, percebendo a necessidade do mercado
regional, em 2012 diversificaram a gama de produtos oferecidos e inauguraram a Foto
e Arte Comunicação, atuando
na impressão de banners, adesivos, gestão de mídias sociais
entre outros. Tamara participa
voluntariamente como membro da ACIAJA, Pastoral Familiar e Asilo.

AGORA NA ACIAJA VOCÊ TEM
Planos odontológicos para empresários,
colaboradores e familiares a partir de

R$ 20,10

Tamara Roman – sócia
da ACIAJA a mais de 4
anos, atualmente compõe
a Diretoria da ACIAJA no
cargo de Segunda Secretária

CURSO DO SEBRAE Em parceria com o SEBRAE o PREPARA MAIS ACIAJA realizou no dia 22 de
março o curso PRATIQUE ATENDIMENTO. O curso contou com participantes do comércio e prestadores de serviços de Jaguariaíva e Arapoti. O treinamento foi desenvolvido para apresentar aos
empresários e seus colaboradores a importância de saber que para vender seus produtos e serviços e
vencer no mercado, é necessário muito profissionalismo e competência, que podem ser adquiridos com constante
busca de informações, conhecimento e utilização de métodos e técnicas de atendimento de comprovada eficiência.

ACIAJA - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva  Rua Waldemar Pereira Loyola, nº 47 - Centro - Jaguariaíva/PR - CEP: 84200-000
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99% ANJO

C

CLAITON SIQUEIRA* | folha@folhapr.com.br

sencial nas Diretas Já, ao Impeachment
do Collor e também à formatação do
Estado de Direito da Nação. Em 99%
do tempo, 99% dos brasileiros esquerdistas fizeram 99% de coisas corretas, mas
aquele 1%... ahhhh aquele 1% estragou
tudo! Não sei se foi o poder, dinheiro,
ambição ou tudo isso junto, só sei que, infelizmente, grande parte dos demais não
se sentem envergonhados, ao contrário
bradam: Não vai ter golpe, vai ter luta!
Na adolescência eu adorava Marx e
uma de suas frases mais célebres diz: “Não é
a consciência do homem que lhe determina
o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que
lhe determina a consciência”. Provavelmente
os apoiadores de Lula e Dilma se esqueceram do Pai do Socialismo. O ser social de
99% desses irmãos brasileiros é forjado na
igualdade de todos, na incorruptibilidade
da fé em se fazer o que é certo e principalmente no amor irrefutável por esse país e
sua gente. Se fossem quaisquer outras pessoas que tivessem tomado tais atos e feito
metade dessa barbárie, conheceriam toda a
capacidade de execração do exército vermelho, mas como são eles, adotam outro peso,
outra medida. Vou ser ainda mais claro: se
qualquer outra pessoa tivesse sido tão vulgar
e machista, as feministas de plantão teriam
invadido as ruas ou se houvesse a suspeita
do filho (funcionário de zoológico) dalgum
político da oposição ter se tornado multimilionário em poucos anos surgiriam CPI's por
toda parte! Dois pesos, duas medidas!
Por mais que queiram pregar a cultura do ódio, não existem dois Brasis... é um só,
DEMOCRATICAMENTE compartilhado
por mim, direitista inveterado e por todo
aquele que na esquerda também almeja
um lugar melhor, mais justo, com emprego, renda e infinitas possibilidades para os
mais de duzentos milhões de companheiros
e companheiras. Não podemos deixar que
uma minoria fale por nós. Especialmente,
quando essa minoria virou a página da história, traiu os seus princípios e valores e se
esqueceu de suas origens.
E para lembrar das origens, quero
que reflita sobre os versos de Geraldo Vandré: “Caminhando e cantando e seguindo a
canção. Somos todos iguais, braços dados ou
não. Nas escolas, nas ruas
campos, construções. Caminhando e
cantando e seguindo a canção. Vem, vamos
embora que esperar não é saber. Quem sabe
faz a hora, não espera acontecer!”
Obrigado a todos e a todas, e um salve
pro playboy surdo da caminhonete!

*Claiton Siqueira, 34 anos, formado em Administração pela FATI – Faculdade Arapoti, onde também lecionou. É Especialista
em Direito da Criança e do Adolescente (UEPG), Gestão Estratégica Pública e Privada (UEL), tem MBA em Gestão de
Pessoas (Tuiutí), MBA em Gestão de Projetos (SENAI/UFSC), está cursando MBA em Gestão de Obras e começando outro
MBA em Gestão de Cidades. É funcionário da Prefeitura de Arapoti, desde 1999, onde já gerenciou o PACAA, a Divisão de
Tributos, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Planejamento, além de ter presidido todos os conselhos sociais. É
declaradamente Neo-liberal e sua posição é de Direita. Atualmente, não está vinculado a nenhum partido político.
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PF investiga assaltos
a bancos na região
JAGUARIAÍVA

CREDITO DA FOTO

hovia. Muito. Meu gestual era
apressado e o acelerar do meu
carro confessava minha ansiedade
para voltar para casa, no entanto, de nada
adiantara a correria: 70 preciosos segundos
parado diante da luz vermelha do semáforo. Tudo tem seu lado bom, digo a mim
mesmo. Nem consigo divagar nalgo positivo porque ao meu lado para um veículo,
tocando uma música da moda, num som
alto e estridente. Acho que o indivíduo lá
dentro queria que o Obama, lá em Cuba,
escutasse. Mesmo com os vidros fechados,
aquele barulho era incomodativo demais.
Procuro o meu pendrive com boa música,
não sei porque essas coisas sempre somem
quando a gente precisa. Assim também é,
quando ficamos olhando para os números
do relógio e insistem em demorar para passar. Como ser humano, a vontade é reagir,
tomar uma atitude ou falar algo, mas DEMOCRATICAMENTE ele tem o direito de
ouvir a música que quiser, no volume que
desejar, afinal o carro lhe pertence. Trata-se duma liberdade assegurada por lei. A
única coisa a fazer é me por no meu lugar
e esperar. O sinal abre e seguimos, cada um
com a sua vida, graças a Deus.
Todavia, música ruim tem uma capacidade avassaladora: fica na sua cabeça!
É impressionante, se houvesse um antídoto
para isso, venderia mais que crédito da Tim
de 7 Reais. Ao chegar em casa começo a cantarolar: 99% anjo, perfeito, mas aquele 1%
é vagabundoôô. No banho, a mesma coisa.
Tomando café e até antes de dormir. Noventa e nove por cento anjo, a poesia moderna
de Marcos e Belutti, com a sagaz participação do Wesley Safadão (obrigado, Google!).
Só que tudo tem um lado bom e, pensando
nessa música, decidi escrever a coluna dessa
edição, porque ela descreve exatamente a
situação que o Brasil se encontra.
Quando eu acreditava na Esquerda,
meu maior orgulho era que eles subiam nos
palanques, nas mesas, nas paredes se fosse
preciso e pregavam austeridade, liberdade,
justiça e principalmente honestidade. Não
havia uma pedra em seu caminho que não
fosse espezinhada, nenhum corrupto impune, nenhuma falcatrua ocultada, nada
que escapasse do laço do passarinheiro
lulopetista. Durante mais de duas décadas,
a esquerda foi o maior baluarte da confiabilidade donde a democracia emanava aos
quatro cantos: nós representamos o povo, os
trabalhadores. Sim, eles eram a maior esperança da República.
A contribuição da esquerda foi es-

FOLHA PARANAENSE
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omente neste mês de março, três
agências bancárias de Jaguariaíva
e Piraí do Sul foram vítimas de
quadrilhas, denominadas de “Gangues da Dinamite”. Nesta semana,
bandidos fortemente armados, estouraram o cofre da Caixa Econômica Federal de Piraí, levando o dinheiro. Na
última quinta-feira, 24, a agência da
Caixa de Jaguariaíva também já havia
sido vítima da mesma ação.
O que intriga a população é justamente a semelhança entre os crimes,
dando a percepção de que as ações
estejam relacionados entre si, inclusive sendo praticados pela mesma
quadrilha. A Polícia Federal assumiu
ambas as investigações e na última
sexta-feira, 25, chegou a encontrar
um veículo GM/Cruze usado pelos
criminosos no assalto em Jaguariaíva. Dentro do veículo, abandonado em uma área rural da cidade, foi
encontrado um pó verde, o mesmo
achado no cofre da agência.

Bandidos estouram o cofre das agências da Caixa
Agentes da Polícia Federal estiveram realizando perícia nas
respectivas agências procurando
indícios que pudessem levar aos autores. O fato é que os bandidos estão fortemente armados com fuzis e
pistolas. Durante a ação, atiram para
espalhar o terror na redondeza, evi-

tando alguma ação policial. Reféns
também são feitos durante as ações,
mas ninguém saiu ferido até agora.
A onda de assaltos teve início no
último dia 1º de Março quando uma
quadrilha estourou o caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil,
no centro de Jaguariaíva.
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NOVA OBRA

PAPO FEMININO

Arapoti inaugura Unidade de
Saúde do Jardim Aratinga

O

Município passa contar
com uma nova Unidade
Básica de Saúde (UBS). Foi
inaugurada nesta terça-feira, 29, a
unidade do bairro Jardim Aratinga.
O prefeito Braz Rizzi, a Secretária de
Saúde, Talita Kluppel, e os vereadores Claudinei Moreira (Toddynho),
João Maria Bonfim (Chipanzé),
Marineo Ferreira e Nerilda Penna,
participaram da cerimônia de descerramento da placa inaugural.
A unidade foi construída com recursos do Governo Federal e teve um
custo total aproximado de R$ 700
mil. “Mais uma obra que estamos
entregando. Estou satisfeito e orgulhoso em poder terminar e liberar
para atendimento de nossa população esta nova unidade” comentou
o prefeito Braz Rizzi. A UBS já está
toda mobiliada e pronta para funcionamento. Neste primeiro momento,
ela atenderá também os pacientes da
Vila Romana, pois o posto deste bairro passará por reformas.

HOSPITAL

O prefeito ainda falou sobre a reforma e ampliação do Hospital Municipal 18 de Dezembro, a constru 70

Unidade custou aproximadamente R$ 700 mil
ção da UBS da Vila Santo Antônio
e a reforma da UBS de Calógeras. “
O que eu gostaria de dizer à população é que sempre pedi que tivessem
um pouco de paciência com nossa
administração, pois as coisas iam
acontecer, como hoje estão acontecendo. Trabalhamos nestes três
anos, que já passaram, com toda a
honestidade e segurança, procurando investir o dinheiro no lugar certo
e na hora certa, economizando para
que pudéssemos ter recursos para

tocar essas obras” complementou.
Segundo a Secretária de Saúde, Talita Kluppel, a nova unidade permitirá a
aproximação do atendimento médico
à comunidade do Aratinga. “Vamos
poder oferecer atividades de prevenção, atendimentos clínicos, diversos
serviços, do tipo vacina, curativos, tal
como ofertados nas demais unidades
de saúde do município. É uma conquista para a população de Arapoti que
poderá usufruir de um atendimento de
qualidade” falou a Secretária.

20/04 – Jair Supercap Show
21/04 – Munhoz e Mariano
22/04 – Banda Malta
23/04 – Regis Danese

Dê valor para o que te faz bem de verdade

Este poema de Martha Medeiros nos convida a dar mais ouvido às
reações do nosso corpo, ao nosso bem estar, às nossas conclusões. As regras
vistas hoje em dia são tão segmentadas que ao mesmo tempo que fazem
bem para você, podem fazer mal para mim. Acredito que a melhor receita
continua sendo aquela básica: viva feliz e entre amigos, pratique exercícios,
escove os dentes, use protetor solar, consulte um médico periodicamente.

ESPAÇO EXCLUSIVE
RENATO SANTOS* | renato@espacoexclusive.com.br

PIRAÍ DO SUL

SHOWS DA 14ª ABRIL FEST

Na coluna de hoje empresto dois trechos do poema “Acho a maior
graça”, de Martha Medeiros, que nos leva a uma reflexão sobre a enxurrada de coisas que vemos na TV e na Internet e diante das quais ficamos
perdidas. Afinal, em que acreditar?
Tenho visto algumas páginas nas redes sociais que afirmam sumariamente que “tal coisa faz bem e tal coisa faz mal”. Coitado do glúten e
coitada da lactose, viraram vilões do dia para a noite. De repente está
tudo sendo contrariado. Não podemos mais comer o pão caseiro da vovó
e nem tomar o leite lá do sítio.

ERRATA – Na edição anterior (389), por um lapso, houve um erro gráfico no
título, que deve ser assim grafado: “Proteja-se contra imprevistos” – A Redação.

ANOS

pós muitas especulações a
Prefeitura Municipal confirmou as atrações artísticas da 14ª Abril Fest, evento que
comemora os 70 anos de instalação
da comarca. Serão quatro noites de
shows com atrações que atendem a
todos os gostos e estilos musicais.
O aniversário de Piraí do Sul será
celebrado no dia 23 de abril. Ainda
estão programadas para o mês de
abril o tradicional Concurso Rainha da Comarca, Programa Justiça
no Bairro em parceria com o Poder Judiciário, Sistema Fecomércio
Sesc Senac Paraná, desfile cívico e
escolar, encontro de motos, missa
festiva, culto em ação de graças,
eventos esportivos, entre outros.

“Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate
faz mal, um cálice diário de vinho não tem problema, qualquer gole de
álcool é nocivo, tome água em abundância, mas não exagere... Diante
desta profusão de descobertas, acho mais seguro não mudar de hábitos.
Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal pra minha saúde
...Cinema é melhor pra saúde do que pipoca!
Conversa é melhor do que piada.
Exercício é melhor do que cirurgia.
Humor é melhor do que rancor.
Amigos são melhores do que gente influente.
Economia é melhor do que dívida.
Pergunta é melhor do que dúvida.
Sonhar é melhor do que nada!”

Prefeitura confirma os
shows da 14ª Abril Fest

A

Dando valor às coisas certas

FOTO: DIEGO SOARES/FPR

ARAPOTI

ALESSANDRA HEUER | alessandra.heuer@hotmail.com

Qual objetivo priorizar ao iniciar
um programa de Exercício Físico?

S

em dúvidas, quando iniciamos um treinamento, temos muitas
metas: perder peso, ganhar músculo. Em sua grande maioria, buscando fins estéticos. Afinal de contas, quem não quer estar bem consigo
mesmo?
O que acontece é que muitos acabam por esquecer-se dos outros
benef ícios, cardiorrespiratórios, controle da pressão arterial, colesterol, diabetes, dentre outros.
Fins estéticos, claro, também são importantes, porém deve-se
levar em conta que estes serão os últimos resultados a serem observados em nosso corpo.Os primeiros benef ícios são os fisiológicos
citados acima.
Mas afinal de contas, qual deve ser o real objetivo da prática de
exercício f ísico?
A resposta correta seria Qualidade de Vida, pois perda de peso
e ganho de músculos são resultantes de hábitos saudáveis, com regularidade de alimentação e exercício na medida certa!
É personal trainer e formado pelo Programa de Licenciatura em Educação Física
pelas Faculdades Integradas de Itararé (FAFIT); Formado pelo Programa de Graduação
em Bacharelado em Educação Física das Faculdades Integradas de Itararé (FAFIT);
Especialista em Fisiologia e Prescrição do Exercício pela Universidade Gama Filho
(UGF); Personal Trainer do Studio Espaço Exclusive Jaguariaíva, localizado na cidade de
Jaguariaíva-PR - Acesse meu Currículo Lattes - http://lattes.cnpq.br/8931986622396639

Aquarius
desde 1994

43

3535-1570

www.vidracariaaquarius.com
AV. GOV. PAULO DA CRUZ PIMENTEL, 1316 - VILA PINHEIRO - JAGUARIAÍVA-PR
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Tatiane Shinerman, receba nosso abraço
pela
passagem de seu aniversario, neste dia
08.04

as mamães!
Cenário de Sereia é o preferido das noss
FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

Ela é uma fofa, e comemora seu primeiro
aninho neste dia 09. Parabéns Isabele

Leo,
Foto e Arte na torcida pela dupla Eder e
.
1.04
dia
imo
que irá lançar seu DVD no próx

Integrantes da Foto e Arte, estiveram part
icipando da Semana
da Fotografia, um congresso com vário
s palestrantes sobre
casamento, newborn, gestantes, etc. Vem
muita novidade por

aí

FOTO: DIVULGAÇÃO
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A primeira
princesa
jaguariaivense
Fernanda
Nascimento,
estreia idade
nova dia 05.04

FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

emora neste
Tatiane Benato, na foto com a família, com
es querida
idad
Felic
a.
aver
prim
uma
dia 09.04, mais

Wilson Junior, parabéns pelo
seu aniversário dia 04.04, na
foto com a esposa
FOTO: DIVULGAÇÃO

Empresário Juliano Ludwig,
de Jaguariaíva, comemora
idade nova no próximo 5
de abril e recebe muitos
cumprimentos. Parabéns!
FOTOS: FOTO E ARTE COMUNICAÇÃO

A ganhadora do OVÃO da Cacau Show
de Jaguariaíva foi Ana Paula Moreira
(centro), recebendo das mãos da gerente
Janine e da consultora Laís. Sorteio
realizado na loja, no dia 27.03.2016, conf
orme regulamento. Parabéns, Ana Paul
a!

Francielly Baitala, comemora
mais um aniversário neste dia
01.04. Felicidades querida!
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IMÓVEIS
CASA PADRÃO, Jardim Itália, Ponta Grossa, 3 quartos (1 suíte) 2 vagas garagem, 252 m2, (42) 3025-2008
– Decisiva Imóveis.
CASA EM CONDOMÍNIO, Ponta Grossa, área
construída 47 m2, 2 quartos. R$ 115 mil. (42) 30252008 – Decisiva Imóveis.
CASA EM JAGUARIAÍVA, Rua J.M.Costa
Passos, Primavera, 3 quartos + meia água nos fundos
+ salão de 6 x 2,80. R$ 180 mil. Fone 43 9851-9296.
SOBRADO, Ponta Grossa, bairro Uvaranas, 3 quartos, 139m2, 1 vaga garagem, por R$ 265 mil. Fone 42
3025-2008..
CASA EM JAGUARIAÍVA, Jardim Primavera, 2
quartos, terreno de 360 m2, R$ 65.000. Aceita carro.
Fone (43) 9604-7365.
VENDE 03 CASAS NOVAS, em Jaguariaíva,
prontas para morar. Financia pelo Minha casa Minha
Vida. Jardim Santa Cecília, Valor R$ 95 mil. Contato:
43-9630-8885
ALUGA KITINETES novas, espaçosas, c/quarto,
cozinha e banheiro com box, área externa e amplo
estacionamento fechado. Próximo a mercado, farmácia,
panificadoras, ponto de ônibus, Jaguariaíva. Cidade Alta.
R$450,00. (43) 3535-6159, 8813-0165.
VENDE CHÁCARA, 7.000 m2,com casa de 6
peças, próximo à cidade, em Jaguariaíva, valor a combinar. Troca por casa na cidade. Tratar com Augusto, fone
(43) 9628-9258.
VENDE CHÁCARA de 1.5 alqueires, Jaguariaíva,
Bairro da Cachoeira, com pomar, tanque de peixes,
pasto, rio, localizada às margens da estrada principal.
Tratar com Chico Lopes, Fone
VENDE TERRENO de 8 ALQUEIRESna zona
urbana de Jaguariaíva. Tratar com José Luiz, pelo telefone (43) 9673-3052
VENDE TERRENO de 5 ALQUEIRESn o Bairro
dos Alves, município de Sengés. Tratar pelo Fone (42)
9869-6607.
VENDE TERRENO meio alqueire, em Jaguariaíva,
ao lado da Subestação da Copel, saída para o bairro
Pesqueiro. R$ 80 mil. Fone (43) 9655-3909.
LANÇAMENTO – EDIFÍCIO COSTA
ESMERALDA em Vila Estrela, Ponta Grossa, Rua
Vidal Negreiros, Apartamentos 2 ou 3 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. (42) 30252008 – Decisiva Imóveis.
VENDE APARTAMENTO ALTO PADRÃO,
Jardim Carvalho,Ponta Grossa, 2 ou 3 quartos (1 suíte)
até 2 vagas garagem, churrasqueira e varanda gourmet,
excelente localização.(42) 9972-5387 / (42) 9954-3335.
VENDE SOBRADO, Pq N Sra das Graças,Ponta
Grossa, 2 quartos, área serviço, sacada, entrada individual. Financia ‘’Minha casa minha vida’’. (42) 9972-5387
/ (42) 9954-3335

DIVERSOS
JANTAR AMIGOS DE FRANCISCO com
renda para reforma da casa paroquial da Paróquia de
São Francisco de Assis, Jaguariaíva, no dia 02 de abril,
com Show do Padre Valter. Convites na secretaria ou
com pessoas responsáveis.
EXCURSÃO para Aparecida, com saída de Jaguariaíva no dia 9 de julho, às 23 horas. Volta no dia 10 de
julho. R$ 80,00. Informações pelo fone (43) 9635-4041
ou (43) 3535-5897.
EXCURSÃO para Aparecida do Norte, com saída de
Ponta Grossa no dia 15 de abril, às 19:30 h e retorno
no dia 17 de abril.R$ 140,00. Informações pelo fone (42)
9930-7988, com Cristiano ou Emília.
VENDE JOGO DE RODAS 14 com pneus e
um MOTOR de Chevette 1.6, gasolina, por R$ 1.200,00.
Fone 43 9926-4145.

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA em Jaguariaíva –
UNINTER. Trinta cursos superiores e mais de 80 cursos
de pós-graduação. Vestibular Agendado – Fone 35353142 ouna Rua João Tracz, 162, Jardim Matarazzo.
Inscreva-se também no site UNINTER.COM
PIANO ALEMÃO Wilhelm Spaethe Gera., fabricado nos anos 20, para amantes de antiguidades e boa
música. Valor a combinar. Fone (43) 9111-1121.
CACAU SHOW DE JAGUARIAÍVA está na
Av. Conde Francisco Matarazzo, 118, centro. Telefone
3535-4525. Uma delícia! Visite a nossa loja.

SERVIÇOS
TERRAPLANAGEM TERSANE Terraplanagem - Prestação de Serviços de Escavações, Aterro e
Desaterro,Limpeza de Terreno, Remoção de Entulhos,
Movimentação de Terra, Terraplanagem em Geral - (43)
9973-8908 (TIM) - Jaguariaíva – PR
PRECISA diarista, motorista, cozinheira, jardineiro,
cuidador, babá,profissionais de confiança? Agora em
Jaguariaíva tem a MARIA BRASILEIRA. Ligue para (43)
3535-4050.
AUTOESCOLA LUDWIG no Jardim Matarazzo
tem o melhor preço e excelentes instrutores. Fone (43)
3535-1086.
ALARME E MONITORAMENTO – Rodrigo
Furlan, em Curitiba, Jaguariaíva e região. Celular e
WhatsApp (43) 9914-1654.
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO e SUSPENSÃO, balanceamento, calibragem, recuperação de
rodas, em Ponta Grossa é na WEST RODAS. Também
comércio de pneus e rodas esportivas. Rua Júlia Lopes,
49, Nova Rússia – Ponta Grossa – PR.
PROJETOS ARQUITETÔNICOS residencial
e comercial. JR Projetos, em Jaguariaíva, fone (43)
8409-2027.
JARDINEIRO Se você precisa de serviços de jardinagem e limpeza de quintais e terrenos, em Jaguariaíva,
fale com Luiz: Fone (43) 9669-4561.
SERVIÇOS DE JARDINAGEM em Jaguariaíva
– Ligue para (43) 9822-9513.

VEÍCULOS
CORSA CLASSIC 2011/2012, preto, completo,
c/ar condicionado, dir.hidráulica, super conservado. R$
25 mil. Fone (43) 9970-5550.
HONDA CIVIC 2014, estado de novo, completo,
automático, prata, 64.000 km. Valor da tabela Fipe. Fone
(43) 9111-1121.
CLASSE A 190, 2000-2001, R$ 12 mil. Jair, 43
9674-5449.
ESCORT 1.6, álcool, ano 89. R$ 4 mil. Aceita
proposta. Fone 43 9669-0740.
MOTOR DE FUSCA 1.500, R$ 1 mil. Fone 43
9952-1785.
CAMINHONETE S-10 ANO 96, por apenas R$
14.000,00. Fone (43) 9663-4859.
GOL G6,2007, duas portas, prata, vidros e travas
elétricas, R$ 13.500,00 ou Entrada de R$ 1.000,00 e
assume financiamento. Giba, fone (43) 9875-2722.
GOL 2009, branco, bom estado, segundo dono, quitado. R$ 15 mil. Fone (43) 9696-8541.
GOL VERDE, 1.0, ano 98/99, 4 portas, rodão. R$
8.500,00. Fone (43) 0305-7651.
JACK MOTORS 2.0 DIAMOND, 7 lugares,
completo, bancos de couro, abs, air bag, R$ 36.265,00,
Tabela Fipe. Tratar pelo fone (42) 9933-6114 ou (43)
9970-5550.
VENDE/TROCA Caminhão F 12000, caçamba, ano
1996. Troca por terreno ou casa. Fone (43) 9662-2599
ou (43) 9811-2075.
CAMINHÃO FORD F-600, vermelho, com grade,
pneus novos, bateria nova. R$ 20 mil. Tratar com Vitinho
pelo fone (43) 99782826.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa: MADEIREIRA CHRISTIANETTI LTDA ME, CNPJ: 10.938.643/0001-34, torna público que irá requerer junto
ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná), a Licença Prévia para a atividade de Indústria de Beneficiamento de Madeira
(Serraria), a ser implantada a Rua Noredim Carneiro, nº 244, Distrito Industrial Ari Fanchin, Jaguariaíva, Paraná.

REGINALDO
REGINALDO
CORRETAGEM E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
CRECI f-18498 - CNAI/COFECI 08118

IMÓVEIS A VENDA:

CORRETAGEM E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
CRECI f-18498 - CNAI/COFECI 08118

Sobrado residencial e comercial
Casa de alvenaria no bairro
no Jardim Ceres, possui uma
Mutirão III, em Arapoti, próximo
suíte, sala/cozinha, garagem e
à Viação Iapó, 03 quartos, sala,
salão de comercio, Rua José Boa
cozinha e banheiro, valor R$
Morte Amaro, valor R$ 160.000,00
85.000,00
(estuda-se
propostas).
Casa
no02
Jardim
Lote no JD Aratinga,
Casade
noalvenaria
JD Ceres,
quartos,
(7,5 no
x 30)
sal, coz,
e possui
garagem
Imóvel comercial
Centro de
Aratinga
com wbc
56 m²,
02
R$esquina
20.000,00
Valorcozinha,
R$ 80banheiro
mil
Arapoti;Valor
Lote de
com
quartos, sala,
e
346,63 m², sendo 13,97 pela
garagem, lote de esquina com 272
no JD Aratinga,
Casa no JD Ceres, 02 quartos,
Rua JoséLote
Nunes
de Souza, e
m²,
possui uma construção iniciada,
(7,5 x 30)
sal, coz, wbc e garagem
25,50 pela
Manoelito
Carneiro;
valor
R$ 110.000,00
Valor R$ 20.000,00
Valor R$ 80 mil
Valor R$ 300.000,00 (ótimo para
Lote de terreno na Vila do
investimento)!
Bosque, 07:50 por 20,00 metros,
Casa de alvenaria na Vila
totalmente plano e murado, ótima
Burrinho com 50 m², possui 02
localização, valor R$ 55.000,00
quartos, sala, cozinha, banheiro e
Imóvel comercial na Vila Romana,
varanda,
valorB R$
65.000,00
(bairro terreno com
Casa
Jardim
Armênio
Lote
de terreno
1.355
m² possui uma
próximo(Próximo
ao Centro de
aoArapoti).
Centro)
Ibaiti e2.850m²
casa deem
alvenaria
está localizado
Valor R$ 120.000,00
Valor R$ 85.000,00
Casa inacabada na Vila Nova,
ao lado do Mercado Junior (lote
possuiCasa
72 m²BdeJardim
área, 02Armênio
quartos,
de esquina)Lote
valorde
R$ terreno
350.000,00
sala, cozinha,
banheiro
e garagem,
(aceita
casa
menor2.850m²
valor como
COMPRA
– VENDA
E AVALIAÇÃO
(Próximo
ao Centro)
emdeIbaiti
valor R$
80.000,00
parte
de
pagamento)
Valor R$ 120.000,00
Valor R$ 85.000,00

Celular (43) 9917-3823 – (43) 8408-9254
Informações: Avenida Avelino Antonio Vieira s/n,
(Terminal rodoviário)
– Arapoti,
Paraná
COMPRA
– VENDA
E AVALIAÇÃO

VENDA
DE PASSAGENS!
JÓIA, TRANSPEN
TRANSFADA
Celular
(43) 9917-3823
– (43) E
8408-9254
Informações: Avenida Avelino Antonio Vieira s/n,
(Terminal rodoviário) – Arapoti, Paraná

VENDA DE PASSAGENS! JÓIA, TRANSPEN E TRANSFADA

CONDOMINIO DE CHACARAS
“QUINTA DAS ARAUCARIAS”
“O SONHO DE VIVER NO CAMPO SEM SAIR DA CIDADE”

 Lotes a partir de 3.000,00 M2
A PARTIR DE R$ 120.000,00, financiamento próprio.

RESTAURANTE BUFFET AVENIDA – EDY SOARES FREIRE, CNPJ 10.770.884/0001-17 comunica o Abandono de
Emprego da funcionária SANDRA MARA DE SOUZA, CTPS No. 1008467, Série 002-0/PR, a qual entrou em Auxílio
Doença em janeiro de 2015, expirado em 28/09/2015, devendo ter voltado ao trabalho no dia 29/09/2015. Último
dia de trabalho: 22/01/2015, o que caracteriza o abandono.

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE ARAPOTI VARA CÍVEL DE ARAPOTI – PROJUDI
Rua Placidio Leite, 164 - Centro Cívico - Arapoti/PR
CEP: 84.990-000 - Fone: (43) 3557-1114
EDITAL DE CITAÇÃO(com prazo de 30 dias) de INTERESSADOS INCERTOS.
AUTOS DE USUCAPIÃO n.º 0002267-58.2015.8.16.0046.
REQUERENTE:- ADAGIR CARNEIRO E MARIA IDINA DE OLIVEIRA CARNEIRO. REQUERIDOS:- INTERESSADOS
INCERTOS. CITE: INTERESSADOS INCERTOS para que, manifestem interesse na causa, e, querendo, contestem o pedido no
prazo de 15 (quinze) dias sob pena de não o fazendo serem aceitos como verídicos os fatos narrados pelos autores na inicial (Art.
285 e 319 do CPC). DESCRIÇÃO DO BEM:- “Inicia-se a descrição deste perímetro no marco BU3-P-A410 , de coordenadas
N= 7346631.404 e E=589158.172; deste segue a jusante pela margem direita do ribeirão Caratuva, confrontando com Espólio
de João Pereira, Fazenda São João do Caratuva, Matrícula nº 2.974, código do INCRA nº 707.015.001.953-6, com o azimute
plano de 95°59’35” e a distância de 7.61 m até o marco BU3-P-A411 de coordenadas N= 7346630.609 e E= 589165.744; segue
com o azimute plano de 136°45’57” e a distância de 13.54 m até o marco BU3-P-A412 de coordenadas N= 7346620.746 e E=
589175.017; segue com o azimute plano de 150°34’33” e a distância de 16.73 m até o marco BU3-P-A413 de coordenadas N=
7346606.171 e E= 589183.237; segue com o azimute plano de 153°07’52” e a distância de 17.61 m até o marco BU3-P-A414 de
coordenadas N= 7346590.461 e E= 589191.197; segue com o azimute plano de 128°18’26” e a distância de 31.60 m até o marco
BU3-P-A415 de coordenadas N= 7346570.876 e E= 589215.990; segue com o azimute plano de 97°01’22” e a distância de 33.48
m até o marco BU3-P-A416 de coordenadas N= 7346566.782 e E= 589249.223; segue com o azimute plano de 67°44’38” e a
distância de 23.13 m até o marco BU3-P-A417 de coordenadas N= 7346575.544 e E= 589270.634; segue com o azimute plano
de 94°53’48” e a distância de 29.69 m até o marco BU3-P-A418 de coordenadas N= 7346573.010 e E= 589300.212; segue com o
azimute plano de 102°30’18” e a distância de 9.67 m até o marco BU3-P-A419 de coordenadas N= 7346570.917 e E= 589309.648.
Segue a montante pela margem esquerda de um córrego, confrontando com Elias de Oliveira Jorge, Sítio Boa Esperança, Àrea
de Posse, código do INCRA nº 707.015.011.584-5, com o azimute plano de 190°54’09” e a distância de 12.04 m até o marco
BU3-P-A420 de coordenadas N= 7346559.092 e E= 589307.371; segue com o azimute plano de 193°12’22” e a distância de
29.44 m até o marco BU3-P-A421 de coordenadas N= 7346530.433 e E= 589300.645; segue com o azimute plano de 202°47’31”
e a distância de 30.74 m até o marco BU3-P-A422 de coordenadas N= 7346502.089 e E= 589288.736; segue com o azimute
plano de 194°49’42” e a distância de 26.22 m até o marco BU3-P-A423 de coordenadas N= 7346476.747 e E=589282.026; segue
com o azimute plano de 195°58’04” e a distância de 28.66 m até o marco BU3-P-A424 de coordenadas N= 7346449.192 e E=
589274.142; segue com o azimute plano de 157°54’21” e a distância de 19.31 m até o marco BU3-P-A425 de coordenadas N=
7346431.300 e E= 589281.405; segue com o azimute plano de 155°12’52” e a distância de 19.05 m até o marco BU3-P-A426 de
coordenadas N=7346414.001 e E= 589289.393; segue com o azimute plano de 163°26’53” e a distância de 21.97 m até o marco
BU3-P-A427 de coordenadas N= 7346392.945 e E= 589295.651; segue com o azimute plano de 154°42’44” e a distância de 25.64
m até o marco BU3-P-A428 de coordenadas N= 7346369.759 e E= 589306.605; segue com o azimute plano de 167°15’35” e a
distância de 32.95 m até o marco BU3-P-A429 de coordenadas N= 7346337.619 e E= 589313.871; segue com o azimute plano
de 150°39’47” e a distância de 31.13 m até o marco BU3-P-A430 de coordenadas N= 7346310.477 e E= 589329.126; segue
com o azimute plano de 152°57’56” e a distância de 25.81 m até omarco BU3-P-A431 de coordenadas N= 7346287.490 e E=
589340.855; segue com o azimute plano de 136°03’33” e a distância de 24.18 m até o marco BU3-P-A432 de coordenadas N=
7346270.079 e E= 589357.635; segue com o azimute plano de 164°08’34” e a distância de 45.82 m até o marco BU3-P-A433 de
coordenadas N= 7346226.001 e E= 589370.155; segue com o azimute plano de 159°14’28” e a distância de 44.18 m até o marco
BU3-P-A434 de coordenadas N= 7346184.691 e E= 589385.813; segue com o azimute plano de 211°11’53” e a distância de
11.58 m até o marco BU3-V-0242 de coordenadas N= 7346174.788 e E= 589379.816. Segue por cerca divisória, confrontando
com Espólio de Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi,
do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ Identificador: PJDET WCJTR EGB92 E6VPU PROJUDI Processo: 0002267-58.2015.8.16.0046 - Ref. mov. 34.1 - Assinado digitalmente por Dawber Gontijo Santos:17629, 02/03/2016:
EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: citação Amilton Carneiro, Sítio sem denominação, Área de Posse, com o azimute
plano de 299°17’44” e a distância de 3.15 m até o marco BU3-P-A435 de coordenadas N= 7346176.327 e E= 589377.074; segue
com o azimute plano de 299°17’44” e a distância de 223.76 m até o marco BU3-P-A436 de coordenadas N= 7346285.815 e E=
589181.934; segue com o azimute plano de 299°40’20” e a distância de 64.92 m até o marco BU3-P-A437 de coordenadas N=
7346317.955 e E= 589125.523; segue com o azimute plano de 298°59’49” e a distância de 103.46 m até o marco BU3-P-A438 de
coordenadas N= 7346368.107 e E= 589035.036; segue com o azimute plano de 299°25’54” e a distância de 79.90 m até o marco
BU3-P-A439 de coordenadas N= 7346407.370 e E= 588965.444; segue com o azimute plano de 301°09’08” e a distância de 31.99
m até o marco BU3-P-A440 de coordenadas N= 7346423.917 e E= 588938.070; segue com o azimute plano de 301°09’08” e a
distância de 10.13 m até o marco BU3-V-0243 de coordenadas N= 7346429.158 e E= 588929.401. Segue a jusante pela margem
direita do ribeirão Caratuva, confrontando com Espólio de João Pereira, Fazenda São João do Caratuva, Matrícula nº 2.974,
código do INCRA nº 707.015.001.953-6, com o azimute plano de 38°33’39” e a distância de 0.67 m até o marco BU3-P-A441 de
coordenadas N= 7346429.685 e E= 588929.821; segue com o azimute plano de 44°19’17” e a distância de 54.24 m até o marco
BU3-P-A442 de coordenadas N= 7346468.487 e E= 588967.714; segue com o azimute plano de 43°01’03” e a distância de 49.60
m até o marco BU3-P-A443 de coordenadas N= 7346504.753 e E= 589001.554; segue com o azimute plano de 55°52’06” e a
distância de 26.87 m até o marco BU3-P-A444 de coordenadas N=7346519.830 e E= 589023.795; segue com o azimute plano
de 24°27’38” e a distância de 23.26 m até o marco BU3-P-A445 de coordenadas N= 7346541.003 e E= 589033.427; segue com o
azimute plano de 47°58’22” e a distância de 23.88 m até o marco BU3-P-A446 de coordenadas N= 7346556.993 e E= 589051.168;
segue com o azimute plano de 49°20’07” e a distância de 18.96 m até o marco BU3-P-A447 de coordenadas N= 7346569.348 e
E= 589065.550; segue com o azimute plano de 66°01’53” e a distância de 20.06 m até o marco BU3-P-A448 de coordenadas N=
7346577.496 e E= 589083.879; segue com o azimute plano de 55°07’36” e a distância de 19.32 m até o marco BU3-P-A449 de
coordenadas N= 7346588.542 e E= 589099.728; segue com o azimute plano de 44°01’26” e a distância de 35.09 m até o marco
BU3-P-A450 de coordenadas N= 7346613.775 e E= 589124.115; segue com o azimute plano de 38°24’24” e a distância de 21.85
m até o marco BU3-P-A451 de coordenadas N= 7346630.895 e E= 589137.688; segue com o azimute plano de 88°34’37” e a
distância de 20.49 m até o marco BU3-P-A410 de coordenadas N= 7346631.404 e E= 589158.172; ponto inicial da descrição
do perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao tendo como o Datum o . Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros
Meridiano Central 51° WGr SIRGAS2000 foram calculados no plano de projeção UTM.”
ENCERRAMENTO:- E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Arapoti, 02 de março de 2016. Eu, (KARINA BARBOSA CHIDOSKI), Auxiliar Juramentada o
datilografei e subscrevi. DAWBER GONTIJO SANTOS - Juiz de Direito.
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDET WCJTR EGB92 E6VPU PROJUDI - Processo:
0002267-58.2015.8.16.0046 - Ref. mov. 34.1 - Assinado digitalmente por Dawber Gontijo Santos:17629, 02/03/2016: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: citação

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA
CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
ROSANE APARECIDA DE BARROS – TITULAR

 TERRENOS
 Terrenos comerciais e
residenciais na Vila Barros,
Cidade Alta com 250,00 m2, a
partir R$ 68.900,00;
 Terreno residencial na Rua
Josino Vargas, Cidade Alta –
307,15m2 - R$ 70.000,00;

 CASA
 Casa em alvenaria com 80
m2 - Rua Hermes Fonseca
– Vila Fonseca - 1 suíte, 02
quartos, sala,cozinha, banheiro,
garagem coberta e edícula de
35 m2, terreno com 511,00 m2
- R$ 270.000,00.
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“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, JUIZ 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
interessar,possa de que por este juízo, se processam os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 0003468-20.2015.8.16.0100 em
que são requerente MARIA LUCIA DUARTE LEBID e para que chegue ao conhecimento 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 confrontantes do
imóvel usucapiendo sendo eles: RONALDO NERI MENDES DE OLIVEIRA, PAULO DE PAULA, PATRÍCIA DUARTE
LEBID e MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, bem como dos confinantes e confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores e suas respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta querendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo constante de: “Um lote de terreno situado
no quadro urbano desta cidade, no loteamento denominado Jardim Aldo Ribas, composto por 160,00m2 de parte do Lote nº
04, E 50,00m2 de parte do lote nº 03, ambos da quadra G, perfazendo a área total com 210,00 m2”; ficando desde logo os interessados incertos, desconhecidos e não sabidos, advertidos de que se não contestada a presente ação, presumir-se-ão, como
aceitos e verdadeiros os fatos articulados pelos autores – art. 285 e 319 do CPC 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. Cumpra-se. Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, estado
do Paraná, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.
===================================================================================
“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS.” O DOUTOR FABIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc..... FA Z SABER, a quem o conhecimento desde couber e a quem interessar, possa de
que por este juízo, se processam os autos deUSUCAPIÃO, autuado sob nº 000001143.2016.8.16.0100 em que é requerente AIMEE
TAYNARA BUENO MARTINS e para que chegue ao conhecimento 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 confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles:
DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA e MUNICPIO DE JAGUARIAÍVA, e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados,
bem como dos confinantes e confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores e suas respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta querendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo constante de: “Um lote de
terreno situado no quadro urbano desta cidade, no loteamento denominado Jardim Alvorada, composto pelos lotes enumerados de
26 à 30 da quadra nº 02 (dois), perfazendo á área total com 1.882,80 m2”; ficando desde logo os interessados incertos, desconhecidos
e não sabidos, advertidos de que se não contestada a presente ação, presumir-se-ão, como aceitos e verdadeiros os fatos articulados
pelos autores – art. 285 e 319 do CPC 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.
Cumpra-se. Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, estado do Paraná, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil
e dezesseis. a) Fabio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.
===================================================================================
“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS DECOUSSAU MACHADO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA
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 interessar,
possa de que por este juízo, se processam os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 000597-80.2016.8.16.0100 em que figura como
autores CARLOS HENRIQUE PANEK e LIANA SILVEIRA CIVOLANI PANEK e para que chegue ao conhecimento 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
confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: BENÍCIO TOMAZ DE MIRANDA, ESPÓLIO DE BERTOLINO PINTO CARNEIRO representado pelo inventariante Sr. SILO PINTO CARNEIRO, ALCEU JOSÉ GONÇALVES, VALDO FELIX DA SILVA,
FLORESTAL VALE DO CORISCO LTDA, VOLMAR FERREIRA TERRES e sua esposa MARIDA DA GRAÇA FERREIRA
TERRES, e ainda, MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, na pessoa de seu representante legal, e dos réus incertos e não sabidos e demais
interessados, bem como dos confinantes e confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores e suas respectivas esposas e esposos, para
que apresentem resposta querendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo constante de:
“Uma parte de terras rurais situada no lugar denominado Sítio Terres II, no Bairro Cerrado da Roseira, deste Município e Comarca,
com a área de 82,9762 hectares, após ser submetido a medição especializada georreferenciada obteve—se a área de 83,0174 hectares
ou 34,304 alqueires”; ficando desde logo os interessados incertos, desconhecidos e não sabidos, advertidos de que se não contestada
a presente ação, presumir-se-ão, como aceitos e verdadeiros os fatos articulados pelos autores – art.285 e 319 do CPC 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. Cumpra-se. Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva,
estado do Paraná, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.
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FORA DO GOVERNO

PMDB define limite para entrega de cargos
BRASÍLIA

L

íderes do PMDB consideram
o dia 12 de abril como data limite para a entrega dos cargos
do partido no governo, inclusive os
sete ministérios. Na terça-feira, 29,
o Diretório Nacional do PMDB decidiu, por aclamação, deixar a base
aliada da presidenta Dilma Rousseff.
“Existe uma discussão sobre dar
um prazo, acho até que é uma coisa razoável, ministro não pode sair
batendo portas deixando assuntos
importantes do ponto de vista do
interesse público nacional por resolver”, disse o presidente da Fundação
Ulisses Guimarães, Moreira Franco.
Mesmo com o rompimento, os
líderes do PMDB disseram que o
partido não será oposição, mas que
vai adotar uma postura de independência. “Nós seremos independentes. O que for de interesse do
governo e importante para o Brasil,
nós iremos votar. Se for algo que
nós não concordemos, nós diremos
claramente, não teremos mais atrelamento à base do governo”, disse o
senador Romero Jucá, vice-presidente do PMDB.

REUNIÃO

A reunião em que o PMDB decidiu romper com o governo federal
teve a participação de mais de 100
dos 127 integrantes do diretório.
A resolução aprovada estabelece a
“imediata saída do PMDB do governo, com a entrega dos cargos em
todas as esferas do Poder Executivo
Federal”. Quem contrariar a decisão,
ficará sujeito à instauração de processo no conselho de ética do partido.
Embora a decisão seja de abandonar imediatamente os cargos ocupados pelos peemedebistas no governo,
a cúpula partidária acenou em avaliar
cada caso e até permitir uma saída
gradual. “A partir de agora, o PMDB
não autoriza ninguém a exercer, em
nome do partido, nenhum cargo federal. Se, individualmente, alguém
quiser tomar uma posição vai ter que
avaliar o tipo de consequência, o tipo
de postura para a sociedade”, disse

Partido afirma que deixa o Governo, mas que não fará oposição
Jucá. “Para bom entendedor meia
palavra já basta, aqui nós demos hoje
uma palavra inteira”.
A crise econômica foi apontada como maior justificativa para o
afastamento do governo. Apesar
de ainda permanecer com a vice-presidência e de comandar até o
início da semana sete ministérios,
o PMDB culpou o PT pela recessão
enfrentada no país. “Estamos indo
para o terceiro ano de recessão e
os milhões de brasileiros que conquistaram posições sociais estão
perdendo essas posições e o governo não apresenta uma alternativa”,
justificou Franco.
Um dos principais defensores
do fim da aliança com o PT, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(RJ), foi um dos primeiros a chegar
à reunião, que durou cerca de cinco
minutos. Conforme já estava previsto, a ala do partido contrária ao
desembarque, incluindo os seis ministros, não compareceu ao evento.
O presidente do Senado, Renan Calheiros (AL), que ontem se reuniu
com Temer para fechar os detalhes
do desembarque, também não esteve presente.

IMPEACHMENT EM PAUTA
O MAPA DO VOTO

DEPUTADOS PARANAENSES
Com a aproximação
da votação que definirá o
prosseguimento do processo de
Impeachment da presidente
Dilma Rousseff, começam a
surgir os placares apontando
os deputados contra e a favor
do impedimento. A Folha
Paranaense resolveu publicar
a tendência de posicionamento
dos deputados da bancada
paranaense na Câmara
Federal. Nosso mapa é baseado
nas informações do movimento
“Vem Pra Rua”. Confira:

INDECISOS
Aliel Machado - REDE
Hermes Parcianello - PMDB
Sergio Souza – PMDB

A FAVOR
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSL
Christiane de Souza Yared - PR
Diego Garcia - PHS
Dilceu Sperafico - PP
Evandro Roman - PSD
Fernando Francischini - SD
Giacobo - PR
Leandre - PV
Leopoldo Meyer - PSB

Luciano Ducci - PSB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Nishimori - PR
Marcelo Belinati - PP
Nelson Padovani - PSDB
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Martins - PSDB
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PPS
Takayama – PSC

CONTRA
Assis do Couto - PDT
Enio Verri - PT
João Arruda - PMDB
Nelson Meurer - PP
Ricardo Barros - PP
Toninho Wandscheer - PROS
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