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FINANÇAS

Jaguariaíva cai no ranking
de Gestão Fiscal da Firjan
DIEGO SOARES/FPR

A cidade que ocupava a oitava posição no ranking
divulgado no ano passado, caiu 15 posições e
hoje ocupa a 23ª colocação no Estado. O índice
Firjan (IFGF) mede cinco indicadores para avaliar
a gestão fiscal dos municípios: Receita Própria,
Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e
Custo da Dívida. Arapoti está na 126ª posição.
[ PÁGINA 2]

AEROPORTO

IMPUGNAÇÃO EM JAGUARIAÍVA

PG começa a receber
voos comerciais da Azul

TRE julga
nos próximos
dias situação
da eleição

[ PÁGINA 8]

[ PÁGINA 3]
DIEGO SOARES/FPR

PIRAÍ DO SUL

Vencedor nas
urnas, Toto não
poderá assumir
conforme
decisão do TRE
[ PÁGINA 2]

ARAPOTI

Em entrevista, Braz
Rizzi afirma que
focará em geração
de emprego

EDUCAÇÃO

[ PÁGINA 2]

CONFIRA OS
CLASSIFICADOS
DESTA EDIÇÃO
[ PÁGINA 7]

DIEGO SOARES/FPR

Greve dos
professores
começa nesta
segunda em
todo o Estado
[ PÁGINA 4]
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JAGUAR CONTABILIDADE

Dissídio Salarial: Como
lidar com esse pagamento

O que é dissídio salarial?

O termo “dissídio” é utilizado para descrever desacordos
e discordâncias entre o empregador e o funcionário que acabam sendo levados para a Justiça do Trabalho, seja em nível
individual ou coletivo. Essas divergências podem ser sobre
qualquer tema, como auxílio-refeição, vale-transporte, creche, duração da licença maternidade, entre outros. Como
frequentemente a divergência é sobre o valor do reajuste salarial, a expressão “dissídio salarial” se tornou comum e acaba
sendo usada como sinônimo de reajuste salarial.

Como o dissídio salarial é calculado?

Se o empregador e os funcionários (representados por
sindicatos ou não) não conseguirem chegar a um acordo
amigável em relação ao valor do reajuste salarial, a decisão
cai na mão da Justiça do Trabalho. Nesses casos, o dissídio salarial é determinado pelo poder judiciário e deve ser
acatado por ambas as partes, sendo calculado com base no
salário atual.

A partir de quando o dissídio
salarial passa a valer?

É necessário realizar o pagamento retroativo?

Sim. Independentemente da data de decisão do dissídio salarial, o funcionário deve receber o reajuste a partir
da data-base, então muitas vezes esse pagamento é feito
retroativamente. Assim, um funcionário cujo sindicato tenha data-base em fevereiro, mas cujo dissídio trabalhista
foi definido em junho, irá receber retroativamente o reajuste de fevereiro, março, abril, maio e junho. Se o empregado
for demitido sem justa causa entre a data-base e a data de
pagamento do dissídio, ele tem direito a receber o reajuste
proporcional aos dias em que trabalhou após a data-base.

O que é dissídio proporcional?

O empregador deve sempre respeitar os pisos salariais
de cada função. Porém, para aqueles que possuem salários
superiores ao piso e simultaneamente não tenham 1 ano de
casa, devem ser aplicados os reajustes proporcionalmente
aos meses de trabalho. Ou seja, se o reajuste foi de 12% e o
funcionário trabalha no cargo há 7 meses, ele receberá um
reajuste de 7/12 de 12%, o que equivale a 7%. Se o reajuste
for de 5% e o funcionário está no cargo há 10 meses, deve
receber 10/12 de 5%, o que equivale a 4,2%.

Existe alguma relação entre o dissídio
salarial e o aumento salarial espontâneo?

Sim. Caso o empregador tenha oferecido um aumento salarial ao funcionário espontaneamente, esse aumento
pode ser descontado do dissídio salarial. Ou seja, um funcionário que já recebeu um aumento de 5% e depois deve
ter o salário reajustado em 7% pelo dissídio pode ter o salário aumentado em apenas 2%, cobrindo a diferença. Caso
o aumento seja do mesmo valor do reajuste, o empregador
não precisa fazer qualquer reajuste.
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

Jaguariaíva cai no Ranking
de Gestão Fiscal da Firjan
JAGUARIAÍVA

O

índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF)
apresentado no ano
passado colocou a cidade de Jaguariaíva em oitavo lugar entre
os 399 municípios paranaenses. Neste ano, porém, a cidade
teve uma queda de 15 posições
e apareceu na 23ª colocação da
lista. Apesar da piora, o índice
ainda é positivo, colocando a
cidade com conceito “B” (Boa
Gestão), acima da média do
Paraná e Brasil.
No levantamento apresentado o ano passado, a cidade
tinha um IFGF de 0,7341, com
a base de dados de 2013. Já neste ano, com base nos dados de
2015, Jaguariaíva teve um IFGF
de 0,6704, uma variação negativa de 8,6%. O índice é uma ferramenta de controle social que
tem como objetivo estimular
a cultura da responsabilidade
administrativa, possibilitando
maior aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, bem
como o aperfeiçoamento das
decisões dos gestores públicos
quanto à alocação dos recursos.
O índice leva em conta indicadores de receita, custo da dívida, capacidade de investimento,
liquidez e gastos com pessoal
dos municípios. O IFGF estabelece uma pontuação que varia
de 0 a 1, sendo que quanto mais
próximo de 1 melhor a situação
fiscal. No Brasil, a pontuação
média foi de 0,4432 no ano passado. No Paraná, o índice ficou
em 0,5315.
Os municípios do Paraná
têm uma gestão fiscal 20% melhor do que a brasileira. O índice
tem como base dados oficiais de
2015, declarados pelas próprias
prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Jaguariaíva agora ocupa a 23ª colocação entre as cidades do Paraná
 NO

ESTADO DO PR

Governador satisfeito com índices
“Os resultados são
bastante satisfatórios.
Indicam que os municípios
paranaenses estão
aperfeiçoando os mecanismos
de gestão, sobretudo
no que diz respeito à
responsabilidade fiscal”,
disse o governador Beto
Richa. “A gestão eficiente,
neste momento desafiador,
de prolongada recessão,
é muito importante para
que as prefeituras possam
manter a qualidade dos
serviços públicos oferecidos à
população”, ele acrescentou.
O Estado tem 78
municípios na lista dos que
têm melhor condição fiscal
do País, incluindo Ortigueira,
na região dos Campos Gerais,

considerada a cidade com o
melhor resultado do Brasil.
No ano passado, o Paraná
subiu duas posições no
ranking da Firjan. Em 2014, o
Estado era o sexto colocado
em municípios com melhor
condição fiscal. Em 2015,
passou para a quarta posição,
atrás de Mato Grosso,
Espírito Santo e Santa
Catarina. No Paraná, a Firjan
analisou 370 municípios.
Richa destaca que “a
estreita parceria entre o
Estado e os municípios,
trabalhando de mãos dadas,
também teve seu papel”
no bom desempenho
demonstrado pelas
prefeituras paranaenses no
levantamento da Firjan.
 ARAPOTI

ANPR/DIVULGAÇÃO

Assim como os reajustes realizados sem interferência
da Justiça do Trabalho, o dissídio é válido a partir da data-base, ou seja, a partir da data em que o último acordo
deixou de ser válido. Como as datas-bases são sempre no
primeiro dia do mês e a maioria dos acordos são válidos
por apenas 1 ano, o reajuste começa a valer na mesma data
todos os anos para cada funcionário.

DESENVOLVIMENTO

DIEGO SOARES/FPR

O

pagamento do dissídio salarial pode trazer muita
dor de cabeça para o empresário. Além do reajuste
salarial, é preciso considerar o dissídio retroativo e
o proporcional, sendo necessário analisar as especificidades
de cada caso. Vamos entender um pouco mais:
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Os resultados indicam
que os municípios
paranaenses estão
aperfeiçoando os
mecanismos de gestão,
sobretudo no que diz respeito
à responsabilidade fiscal
BETO RICHA
Governador do Estado

TEM LEVE MELHORA MAS...

Conceito fiscal insatisfatório
Propriedade da empresa
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Pelos dados do índice Firjan, Arapoti continua sendo
considerada como uma “gestão em dificuldade” (resultados compreendidos entre
0,4 e 0,6 pontos. Em 2013, a
cidade apresentava um IFGF
de 0,5255. Em 2015, o índice subiu 7,4% passando para
0,5679 deixando a cidade na
126ª posição entre os 399 municípios brasileiros. O fator
que prejudicou mais a gestão
do município foram os recur-

sos próprios com um IFGF de
apenas 0,3032 (conceito D)
Gastos com pessoal e Investimentos tiveram conceito
B e Liquidez e Custo da Dívida
conceito C. Outros municípios da microrregião também
não tiveram bons resultados.
Sengés foi classificado com
um dos piores índices do Estado atingindo apenas 0,3777
na 357ª colocação estadual. Já
Piraí do Sul não conta com dados disponíveis pelo ranking.
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ELEIÇÕES JAGUARIAÍVA

TRE deve julgar processo nos próximos dias
A

indefinição em relação
ao resultado das eleições municipais permanece. O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Estado do
Paraná tem previsão de julgar
o caso em segunda instância
ainda neste mês de outubro. A
assessoria de comunicação do
órgão informou que a intenção é acelerar o processo para
que o mesmo seja concluído
até o fim do ano, caso haja a
necessidade de recursos na
terceira instância junto ao TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
O prefeito Jose “Juca” Sloboda (PHS) foi reeleito nas
urnas, mas sua candidatura,
assim como a dos demais concorrentes, foi indeferida pela
Justiça Eleitoral de Jaguariaíva. O motivo para a rejeição
 CANDIDATURA

da chapa, em 1ª instância,
está basicamente relacionado ao entendimento de que a
vice de Juca, Alcione Lemos,
representaria a denominada
“perpetuação no poder” de
uma mesma família, por ela
ter sido esposa do ex-prefeito
Otélio Renato Baroni, eleito
em 2008 e reeleito em 2012.
No entendimento da Justiça,
isso caracterizaria um terceiro
mandato, o que não é permitido pela constituição.
Se o TRE definir pela manutenção da impugnação da
chapa de Juca e Alcione, eles
poderão recorrer ao TSE,
como última alternativa. Caso
o entendimento seja o mesmo
da Justiça Eleitoral, o TRE convocará novas eleições municipais no prazo de até 60 dias,
pois o candidato mais votado
teve mais de 50% dos votos

DIEGO SOARES/FPR

JAGUARIAÍVA

VEREADORES

Prefeito Juca aguarda julgamento no TRE-PR para
saber se a decisão das urnas será confirmada

Apesar da vitórias nas urnas,
TRE mantém indeferimento

Professores estaduais iniciam greve

E

Toto ainda pode recorrer ao TSE
para tentar assumir como prefeito

UNIDADE DE JAGUARIAÍVA/PR
Rua João Tracz, 162 – Jardim Matarazzo
Fone: (43) 3535-7190

gistro de candidatura de Toto
decorreu da existência de
condenação judicial colegiada
pela prática de ato doloso de
improbidade administrativa
que importou, dentre outras
penas, em suspensão dos seus
direitos políticos. A Chapa
formada por Achkar (Toto) e
Zadra teria vencido as eleições
para a Prefeitura do Piraí do
Sul com 7.002 votos contra
6.926 votos de Tim Milléo.

TIAGO TAVARES/DIVULGAÇÃO APP-SINDICATO

CURITIBA
DIVULGAÇÃO/ADETUR CAMPOS GERAIS

PIRAÍ DO SUL

ser punida a título de culpa”.
O tribunal fundamentou
ainda que “embora a declaração de inelegibilidade do candidato a prefeito não atinja o
candidato a vice-prefeito, o
registro da chapa majoritária
deve ser julgado em uma única decisão, somente se possibilitando seu deferimento se
ambos os candidatos forem
considerados aptos”.
O indeferimento do re-

A situação definitiva em
relação aos vereadores eleitos
também depende de decisão
da Justiça. A candidatura do
vereador José Marcos Pessa
Filho, o Marquito (PSDB) foi
impugnada em 1ª instância e
agora aguarda decisão do TRE
para saber se será diplomado
ou não. Ele foi o quinto parlamentar mais votado com 525
votos e hoje estaria inelegível.
A dúvida em relação a
Marquito está justamente
em relação a qual convenção

partidária do PSDB local que
teve validade para a Justiça:
se aquela com a presidência
de Otalívio de Miranda ou a
outra com a presidência do
próprio Marquito. No entendimento da Justiça local, a
Convenção estadual, que referendou a apoio ao prefeito
Juca e ao vereador Marquito,
não poderia ter interferido na
decisão da convenção local,
decidindo por impugnar a
candidatura.
Apesar da confusão, o vereador diz estar confiante com
o resultado. “Nós temos a certeza que fizemos todo o procedimento correto, com o aval
da convenção estadual do partido. Agora estamos no aguardo desta definição da Justiça,
mas não sabemos quando será
julgado este processo” afirmou o vereador Marquito.

 EDUCAÇÃO

DE TOTO

m julgamento ocorrido
no Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/PR) a
Corte Eleitoral decidiu por
unanimidade manter o indeferimento da candidatura
de Antônio “Toto” El Achkar
(PTB). Os magistrados entenderam que, como foi verificada a inelegibilidade do candidato a prefeito sem indicação
de substituto, foi indeferido o
registro da chapa majoritária
alcançando, por reflexo, a candidatura de Wagner Zadra ao
cargo de vice-prefeito.
Para o relator, Desembargador Adalberto Jorge Xisto
Pereira “constando expressamente da decisão condenatória que o ato de improbidade administrativa, além de
causador de dano ao erário,
ensejou o enriquecimento
ilícito do agente, o dolo está
presente na espécie em razão
de a conduta prevista no art.
9º da Lei nº 8.429/1992 não

válidos. Porém, se a coligação
“Juntos Faremos Muito Mais”
conseguir reverter a situação
na segunda ou terceira instância, o prefeito Juca então será
liberado para ser diplomado e
assumir o mandato como prefeito reeleito.

A

s aulas nas escolas estaduais do Paraná estarão suspensas a partir
desta segunda-feira, 17, com
o início da greve dos professores, definida em assembleia do
Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato) realizada
na semana passada. O estopim
para a paralisação foi o governo
ter voltado atrás no seu compromisso de pagamento da
data-base para janeiro de 2017,
conforme conquista da última
greve da categoria.
“O governo do Paraná já
debateu conosco, já se comprometeu e não vem sustentando suas promessas, inclusive com a proposta de retirar
a nossa data-base. Somos a
categoria com os mais baixos
salários. Será uma greve forte
nas mais de duas mil escolas
do Estado do Paraná”, reforça
o presidente da APP-Sindicato, professor Hermes Leão.
Os educadores pedem em
sua pauta de reivindicações; a
retirada das emendas da LDO

Professores definiram a entrada em greve na última semana
contidas na mensagem 43
que afetam o cumprimento
da data-base; a Implantação e
pagamento dos atrasados das
progressões e promoções; a
Equiparação do salário dos
funcionários ao salário-mínimo regional; Reajuste do
auxílio transporte para funcionários PSS; Retirada da
falta do dia 29 de abril e Pauta
Nacional – Contra MP 746,
PEC 241, PL 257 (PLS 54) e
Reforma da Previdência.
A Secretaria de Estado da
Educação (SEED) lamenta a

decisão do sindicato dos professores, de paralisar as atividades, posição que segundo
a SEED, mais uma vez, prejudica os mais de um milhão de
estudantes da rede estadual do
Paraná. “Todas as demandas
dos professores e funcionários
da educação estão sendo analisadas”, ressalta a nota emitida
pelo órgão. Em relação à principal reivindicação, do pagamento das promoções e progressões, o Estado pretende
implantar esses pagamentos a
partir de janeiro de 2017.
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ENTREVISTA PREFEITO BRAZ RIZZI

“Geração de Emprego:
Essa vai ser a nossa luta”
O prefeito Braz Rizzi (DEM) foi reeleito com 7.072 votos (49,6% dos votos válidos) e continuará à frente
do Executivo Municipal arapotiense pelos próximos quatro anos. A Folha Paranaense conversou com o
prefeito em seu gabinete sobre as perspectivas para este segundo mandato. Confira a entrevista exclusiva:

 ASSEMBLEIA

DIEGO SOARES/FPR

Folha Paranaense – Prefeito, como o senhor avaliou
esta campanha pela reeleição?
Braz Rizzi – Primeiramente gostaria de agradecer a
este povo que votou em mim.
Na verdade esta campanha foi
uma campanha curta e rápida.
Peço desculpas ao povo de
Arapoti, por não os ter visitado em suas casas, pois foram
poucas reuniões de bairro e
comícios realizados, mas o
povo reconheceu o que realmente construímos e fizemos
para Arapoti. A nossa votação
aconteceu porque realmente
trabalhamos. Nós economizamos dinheiro e investimos
para dar dignidade a nossa
população. Nestes quatro
anos, não perseguimos ninguém e nem cobramos ninguém por não ter votado no
Braz e nem vamos cobrar. Eu
quero agradecer de coração
essa população que resolveu
mais uma vez votar para o
Braz, permitindo alcançar
esses 7.072 votos. Agradeço

Prefeito afirma que quer focar na
atração de empresas para Arapoti
também o que não votou,
que escolheu o nosso inimigo
(sic). Nós vivemos em uma
democracia e o povo tem essa
liberdade de votar e escolher
o seu próprio candidato. Mas
nós vamos honrar com toda
a dignidade e respeito todos
estes votos recebidos.

LEGISLATIVA

Traiano será reeleito presidente

 NA

Folha Paranaense – Um
dos objetivos sempre expostos
pela sua gestão, durante este
primeiro mandato, foi colocar o “caixa em ordem”. Agora com a situação financeira
mais controlada, o senhor
pretende realizar os investimentos mais solicitados pela
população, principalmente
nas áreas da Saúde, Infraestrutura e Geração de Emprego e Renda?
Braz Rizzi – O dinheiro que nós tínhamos para
investir em melhorias no
município, nós já estamos
investindo. Nossos postos
de saúde estão terminando, nosso hospital e a nossa
rodoviária também. Agora
com o município reformado,
nós vamos correr atrás das

empresas para se instalarem
aqui, porque não adianta
você oferecer algo para um
empresário de fora sem o
mínimo de estrutura. Hoje
já podemos oferecer essa
estrutura. Temos escolas,
creches, hospital, postos de
saúde e maquinários. Ainda
estamos finalizando o projeto
do “Contorno Sul” que tirará
o tráfego pesado de dentro da
cidade. Com tudo isso feito,
agora temos o que apresentar
para que um grande empresário queira investir em nosso
município. Essa vai ser nossa
luta, a geração de emprego.
Folha Paranaense – E
com relação ao Legislativo,
agora contando com sete
novos vereadores, como o
senhor espera a convivência
entre os dois poderes?
Braz Rizzi – Eu queria dar
os parabéns aos novos vereadores que entraram e também
agradecer aos vereadores que
estão deixando a Câmara e
que votaram muitos projetos

ÍNDIA

a favor do município. Dou as
boas vindas aos que estão chegando. Todos foram eleitos
afirmando que trabalhariam
em benefício do povo. Eu realmente espero que seja assim,
porque é o povo que sofre
quando o vereador trabalha
contra o prefeito. É projeto
que não aprova ou que atrasa. Espero que os vereadores
sejam realmente aquilo o que
prometeram em campanha.
Isto é o que nós precisamos,
prefeito e vereador defendendo o povo de Arapoti.
Folha Paranaense – Deixe uma última mensagem à
população de Arapoti.
Braz Rizzi – Espero que
Deus me dê saúde e sabedoria suficiente para cuidar desse município que é meu, dos
meus filhos, dos meus netos
e desse povo que acreditou e
votou em mim. Vamos buscar
tornar esse município cada
vez melhor. Vou trabalhar
muito mais ainda do que já
trabalhei.
 CÂMARA

Temer diz que evitará aumento de impostos Rodrigo Maia
BRASÍLIA

BETO BARATA/PR

Executiva atual. Na
1ª Vice-presidência
O atual presientra o deputado
dente da AssemGuto Silva (PSD),
bleia Legislativa
no lugar do deputado Jonas Guimarães
do Estado do
(PSB), que passa a
Paraná (ALEP),
disputar o cargo de 2º
Ademar Traiano(PSDB) deve
secretário.
ser reeleito em ADEMAR TRAIANO
A outra alteração diz respeito à 3ª
eleição que ocorre na tarde desta segunda-feira, Secretaria. O atual ocupan17. O parlamentar encabeça te, deputado Adelino Ribeiro
a chapa única inscrita para as (PSL), compõe a chapa como
eleições que definem a Mesa 5º secretário. Já o deputado
Executiva do Legislativo Es- Wilmar Reichembach (PSC)
tadual para o próximo biênio é o nome para a 3ª Secretaria.
(2017-2018).
Completam a chapa os depuAlém de Traiano, a chapa tados André Bueno (PSDB) e
“Parlamento Forte”continu- Gilberto Ribeiro (PRB), como
ará com Plauto Miró (DEM) 2º e 3º vice-presidentes, respeccomo 1º Secretário. A forma- tivamente, e o deputado José
ção ainda apresenta algumas Carlos Schiavinato (PP), como
alterações em relação à Mesa 4º secretário.
CURITIBA

Folha Paranaense – A
eleição também ficou marcada por várias representações
na Justiça Eleitoral. Alguns
fatos durante este período
eleitoral o deixaram chateado?
Braz Rizzi – Esta eleição
foi diferente das outras, com

muitas denúncias contra o
prefeito e isso me magoou
um pouco, mas tudo passa e a
gente sabe perdoar as pessoas.
Vamos deixar essas picuinhas
de lado e vamos trabalhar em
benefício do povo.

O

presidente Michel
Temer disse no sábado, 15, em Goa, na
Índia, que o governo está “tentando evitar qualquer espécie
de nova tributação” e isso é
possível em função da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que limita
os gastos dos três poderes. Temer participou, neste fim de
semana, na cidade indiana, da
VIII Cúpula do BRICS, bloco
formado pelo Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.
Em entrevista coletiva
concedida após um almoço
promovido pela Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), durante a reunião do BRICS, Temer disse
que não pretende aumentar a
valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), tributo que
incide no preço dos combustíveis. O aumento foi cogitado por especialistas da área
econômica após a Petrobras
anunciar ontem a redução do
preço da gasolina e do diesel.
Temer disse que foi informado pelo presidente da
Petrobras, Pedro Parente,

Temer disse que a aprovação da PEC foi
pensando em não criar mais impostos
que a redução do valor cobrado pelo litro da gasolina e
do óleo diesel está vinculado
ao mercado internacional.
Segundo o presidente, a cada
mês ou a cada dois meses a
estatal vai reavaliar os preços.
“Não há nenhuma previsão, neste momento, para
essa espécie de aumento.
Alíás, quando nós pensamos
no teto dos gastos públicos,
nós pensamos exatamente na
possibilidade de evitar qualquer tributação. Vocês verificaram que, durante um bom

período, falou-se na CPMF,
e a todo momento havia a
história de que a CPMF viria. Estamos tentando evitar
o quanto possível qualquer
espécie de nova tributação”,
afirmou Temer.
A Petrobras anunciou na
sexta-feira, 14, a redução do
preço da gasolina em 3,2% nas
suas refinarias. Também haverá redução de 2,7% no preço
do diesel. Os reajustes são reflexo de uma nova política de
preços aprovada na quinta-feira, 13, pela empresa.

espera iniciar
reforma política
Após encontro com o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, o presidente da
Câmara, deputado Rodrigo
Maia (DEM), adiantou, em
entrevista, alguns pontos da
nova reforma política em análise na Câmara e no Senado, e
que, segundo ele, deve ser votada até o final de novembro.
Nesta semana, um grupo de senadores e deputados
deve iniciar a discussão para
uma proposta de sistema
eleitoral. Ele adiantou que o
relator da comissão, que será
formada na Câmara, deve ser
o deputado Vicente Cândido
(PT-SP), mas o presidente do
colegiado ainda não foi escolhido.
Com o fim do financiamento por empresas, Maia defende que será preciso mudar o
sistema. “Eu defendo voto em
lista. Como não haverá financiamento privado de pessoa
jurídica, o presidente Renan e
os senadores já deixaram isso
claro, no financiamento público só cabe voto em lista, é uma
questão muito objetiva”, disse.

ACIAJA

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

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL
E AGRÍCOLA DE JAGUARIAÍVA

PARA
RECUPERAR
O CRÉDITO
PERDIDO
Aciaja iniciará campanha para registro de clientes inadimplentes, onde
os empresários associados pagarão apenas R$ 0,25 por registro de
SCPC (Registro de CPF/CNPJ de clientes inadimplentes)
Você empresário que quer diminuir a inadimplência na sua empresa não pode perder a
campanha da ACIAJA de Registro de Clientes Inadimplentes. A campanha acontecerá do dia
21.10.2016 à 20.11.2016, neste período o registro de clientes inadimplente terá uma taxa
diferenciada de apenas 0,25 (vinte cinco centavos), lembrando que a taxa normal é de 0,93
(noventa e três centavos).

RA RECUPERAR O
ÉDITO PERDIDO

Destacamos ainda que está é a melhor época para registro de inadimplentes, devido à
proximidade com as compras de fim de ano e o recebimento do décimo terceiro salário.
Lembramos também que, nas vendas a prazo ou com cheque é indispensável a consulta ao
SCPC, para que seja constatadas possíveis restrições ou até mesmo alertas informado sobre
documentos e/ou cheque roubado, furtado, entre outras informações de suma importância na
aprovação ou não do crédito.

Sendo assim, não deixe de registrar e consultar o SCPC, pois essa é a melhor repreensão ao mal
pagador e também a melhor forma de realizar uma venda mais segura.
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(43) 3535-1531 | 3535-7726
(43) 8832 9656 (whats)

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

R$ 20,10

NATAL DOS SONHOS CARTA
PREMIADA DA ACIAJA É A
OPORTUNIDADE PERFEITA PARA VOCÊ
GANHAR UM DINHEIRÃO E TROCAR
TUDO EM SUA VIDA. TROCAR DE CARRO,
DE MOBÍLIA, RENOVAR O GUARDA
ROUPA, FAZER AQUELA REFORMA OU
ATÉ DAR ENTRADA NA CASA PRÓPRIA.

Para mais informações, ligue: (43) 3535 7726 – E-mail: aciaja.comercial1@gmail.com

Aciaja iniciará campanha para
registro de clientes inadimplentes,
onde os empresários associados
pagarão apenas R$ 0,25 por registro
de SCPC (Registro de CPF e CNPJ).

Você empresário
que quer diminuir
a inadimplência
na sua empresa
não pode perder a
CAMPANHA PARA
NEGATIVAÇÃO
DE CLIENTE
INADIMPLENTES.
A ação acontecerá
do dia 21.10.2016
à 20.11.2016, neste
período os registros
de SCPC PF e SCPC
PJ terão uma taxa
diferenciada de apenas
0,25 (vinte cinco
centavos), lembrando
que a taxa normal é
de 0,93 (noventa e três
centavos).
Destacamos ainda
que está é a melhor
época para registrar
os clientes em débito,
devido à proximidade
das compras de fim de

Neste novo formato (Carta Premiada) da
promoção serão sorteados no dia 07.01.2017
cinco clientes para concorrer ao super Vale
de R$ 20.000,00, os clientes sorteados, serão
convidados a comparecerem na ACIAJA e cada
um escolherá uma entre as 05 cartas disponíveis,
porém apenas uma das cartas, a “carta
Premiada” trará a mensagem que efetivará o
ganhador do vale de R$ 20.000,00, os demais
vales serão sorteados no formato tradicional.

ano e o recebimento
do décimo terceiro
salário, as chances
de renegociação
e recebimento
aumentam.
Ressaltamos que
nas vendas a prazo
ou com cheque é
indispensável a consulta
ao SCPC, para que
assim seja constatadas
possíveis restrições
ou até mesmo alertas
informado sobre
documentos e/ou
cheque roubado,
furtado, entre outras
informações de
suma importância na
aprovação ou não do
crédito.
Para mais
informações, ligue: (43)
3535 7726 – E-mail:
aciaja.comercial1@
gmail.com

ACIAJA - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva  Rua Waldemar Pereira Loyola, nº 47 - Centro - Jaguariaíva/PR - CEP: 84200-000
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Visite nosso novo site!
www.fotoeartecomunicacao.com

de fadas, e recebemos
Nós acreditamos em contoda aqui na F&A, a Anali
a visita de uma fadinha lin

Tamara Roman, teve um um
com os alunos do Jovem Ap bate papo super descontraído
rendiz sobre fotografia

Arthur, seja bem vindo, co
equipe iniciamos mais umm muita alegria da nossa
acompanhamento

Nathan, comemora seu primeiro
aninho neste dia 15.10. Felicidades

s está em festa,
A Loja Jo Galvão Eletropeça moram seus 25
neste mês de outubro, come
jaguariaívenses
anos de atendimento aos

Na idade dos sonhos,
tudo é possível! Julia
parabéns pelos seus
15 anos

Sengés, passou por aqui pra
Murilo da cidade vizinha degostosa pra na nossa equipe
fazer uma comidinha bem

Parabéns ao
Sr. Bem Vindo
de Souza, que
comemora no
próximo dia
26, mais um
ano de vida!

Colaboradores da
Jaguar Contabilidade
que aniversariam
em outubro, Gregori,
Renata, Gabi e Aline

Pedro Henrique
festejou seus 15
anos no dia 11 de
outubro e recebeu
muito carinho e
homenagens

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.

A princesa Rebeca,
comemorou seu
primeiro aninho,
tudo registrado pela
equipe F&A

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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TRÁFICO DE DROGAS

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

Suspeitos de envolvimento
são conduzidos pela PM
Um homem e um adolescente, suspeitos de envolvimento com o tráfico de
drogas, foram encaminhados
à delegacia por policiais militares do 1º Batalhão de Polícia
Militar (1º BPM). A ação foi
na quinta-feira, 13, em Ponta
Grossa. Uma balança de precisão, crack e maconha foram
apreendidos.
Durante um patrulhamento
pela Rua Professor Cardoso Fontes, no bairro Ronda, a equipe

policial observou o momento
em que dois jovens ficaram nervosos com a aproximação da
viatura e fugiram em uma motocicleta, sendo acompanhados
pelos militares estaduais.
No momento de fuga, um
dos rapazes jogou na via uma
mochila preta que estava carregando. Quilômetros à frente os
rapazes foram abordados. Dentro da mochila dispensada anteriormente, foram encontrados
uma balança de precisão, mais
de 600 gramas de maconha e
quase dois quilos de crack.

DIVULGAÇÃO/PM

PONTA GROSSA

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

PM apreendeu 2 kg de crack e 600 gramas de maconha

“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 0002589-13.2015.8.16.0100 em que são requerentes SIDNEI PEDRO DE
OLIVEIRA, ILSA MARA ZDEPSKI, ANTONIO DE FATIMA OLIVEIRA, LENI APARECIDA DE OLIVEIRA, SANTIRENE DE OLIVEIRA RODRIGUES, CLAUNI MARIA
DE OLIVEIRA MACHADO, VALTER DE OLIVEIRA, ODETE DO ROCIO DE OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 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:
UBIRAJARA ATHAYDE FILHO e esposa JOSIANE GOMES ATHAYDE e ORLANDO
DIB e esposa SANTA FILOMENA DE ANGELES DIB, 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 terreno, requerido por Carta de Data a Prefeitura Municipal desta cidade, em data de
23 de julho de 1928, e cujo terreno se acha situado na atual Rua Monsenhor Celso, nº 11
desta cidade, paralela a rua Aquidaban, com a área de oitocentos metros quadrados, medindo de frente vinte metros por quarenta de fundos, dividindo de um lado com terrenos
do senhor Manoel Domingues e lado esquerdo com o prolongamento da travessa Eduardo
Ribas e fundos com os terrenos pertencentes a senhora Ambrosina de Mello. A mencionada carta de data está devidamente transcrita sob nº 661, fls.18 do Livro nº 4, C do Registro
de Imóveis desta Comarca”; 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 ano de dois mil e quinze. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito.
============================================================

Polícia derruba bocas de fumo no Jardim Ceres em Arapoti
ARAPOTI

N

este sábado, 15, policiais militares, após
denúncia anônima,
invadiram duas residências que funcionavam como
ponto de venda do tráfico de
drogas no bairro Jardim Ceres. Nos locais, a PM encontrou várias pedras de crack

e porções de maconha. As
proprietárias das respectivas
casas foram encaminhadas à
Delegacia de Polícia de Arapoti (Depol).
Segundo relatório, a PM
observou intensa movimentação de pessoas em uma das
casas. Durante a abordagem,
os policiais encontraram a
droga e mais uma quantidade

em dinheiro, além de comprovantes de depósito em
nome da dona da casa. No
quintal da residência, a PM
localizou, enterrados dentro
de um cano de PVC, mais
uma quantidade de crack e
maconha, preparados para a
venda e mais uma balança de
precisão.
Em consequência dessa

ocorrência, a PM descobriu
ainda outro ponto de venda,
onde encontrou uma menor
que admitiu o comércio de
entorpecentes no local. Nesse ponto, foi encontrada mais
uma expressiva quantidade
de droga, que foi apreendida
e encaminha para a Depol de
Arapoti, juntamente com a
adolescente infratora.

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” A DOUTORA LÍVIA SIMONIN SCANTAMBURLO, JUIZA SUBSTITUTA 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 0001327-91.2016.8.16.0100 em que é requerente JOÃO CARLOS LUCIO
e MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz de Direito, que expedisse o presente
edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles:
JAIR FERREIRA DE PONTES E ESPOSA; HERMINIO LUIZ DE MORAES E ESPOSA;
MUNICIPIO 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: “Uma parte de terras
rurais, com área de 34 (trinta e quatro) alqueires, iguais a 82,28 há, sem benfeitorias, situado no lugar denominado “Chácara dos Lucios”, Bonsucesso, Zona Rural, a qual restou
registrada na Transcrição 4.624, fl. 118, livro 3-G e, posteriormente na matrícula 597, ambas do CRI desta Comarca.” 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. 334 e 344 do NCPC e que no
prazo para contestação começara a fluir a partir da publicação do presente edital, sendo
que eventual contestação deverá ser apresentada através de advogado legalmente constituído. E para que chegue ao conhecimento de toso mandou expedir o presente edital que
será afixado no lugar de costume do Fórum local, e publicado na forma da Lei. Cumpra-se.
Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, estado do Paraná, vinte e três dias do mês de
setembro de dois mil e dezesseis. a) Lívia Simonin Scantamburlo.

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 0000968-17.2013.8.16.0046. REQUERENTE:- MANOEL PEDRO FERREIRA DA COSTA
REQUERIDOS:- INTERESSADOS INCERTOS E SUCESSORES DE JOÃO ANTUNES CARNEIRO.
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:- “Confrontações:100,00m de frente para a Rua José Nunes de Souza;6,00 metros de fundo com o lote pertencente a
Poty Peças; 4,00 metros de fundo com o lote pertencente aos herdeiros de Ovilson José da Silva; 31,00
metros do lado esquerdo para o lote 53, pertencente a Luiz Tadeu Nozella; 31,00 metros do lado direito
com o lote 51 pertencente a Luiz Tadeu Nozela; 31,00 metros ao lado direito com o lote 51 pertencente
a Claudinei Gowdak; Área total de 310,00m2.”
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, 22 de setembro 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: PJDZW 7DQ2W HG5V6 2TG3K - PROJUDI - Processo: 0000968-17.2013.8.16.0046
- Ref. mov. 107.1 - Assinado digitalmente por Dawber Gontijo Santos:17629. 26/09/2016:

CLASSIFICADOS
EM JAGUARIAÍVA
VENDE TERRENO, em Jaguariaíva,

Residencial BELVEDERE, quadra E, lote 19,
Rua Veneza. Contato pelo Fone (43)

9111-1121.

TERRENO em Jaguariaíva,
Jardim Primavera I, 480m2, próx.
Superm.Mateus, R$ 30 mil. Aceita
carro. Fone 43 9639-2443.
TERRENO de 2.800 m2, Jardim
Vitória, em Jaguariaíva. Preço a
combinar. Genésio, fone (43) 35351526 ou (43) 9972-4900.
TERRENO EM PG
TERRENO em Ponta Grossa,
Bairro Olarias, próximo Parque Ambiental e
Shopping Paladium. R$ 260 mil. Excelente
localização, aprox. 38 m², de esquina,
medindo 14.40 x 22.00m Decisiva
Imóveis, fone 42. 3025-2008.
WWW.FOLHAPR.COM.BR

ANÚNCIE: (43) 3535-3142

CASA em Jaguariaíva, 80 m2,
terreno 480m2, R$ 50 mil. Fone
43 9806-1178.
APARTAMENTO em PONTA
GROSSA, Condomínio São José,
Vila Estrela,50 m2, dois quartos,
sala, cozinha, área de serviço,
vaga estacionamento. Aceita
carro como parte do pagamento.
Fone (42) 3025-2008.
ALUGA CASA nos fundos, Jaguariaíva, Sta Cecília, próx. Escola
Dalva Azevedo Delgado, 5 peças,
ideal para casal sem filhos. Fone
43 9669-0905.
RODAS e PNEUS, Recuperação
de rodas. WEST RODAS – Ponta
Grossa, Nova Rússia. Fone (42)
3222-1212.
TAMPO de pia inox (R$ 50,00);
tampo de pia de pedra (R$ 30,00);
pia para banheiro (R$ 50,00).
Recursos para atendimento a
animais abandonados. Fones 43
9919-3033 ou 43 9634-3814.

VENDE RESTAURANTE
VENDE RESTAURANTE – Buffet

Avenida, em Jaguariaíva , no centro. Com toda
a estrutura, no centro. Av. Antônio Cunha, 148.
Tratar com Edi. Fone 43 3535-1180.

ANTENA para internet, via rádio.
R$ 70,00, Lia, fone 43 99464089.
25 FOLHAS DE ETERNIT 3 mm;
15 caibros de 4 m, de eucalipto vermelho. telefone (43) 9612-1997.
VENDO FUSCA ano 1980, motor
1.500, valor R$3.700,00. Contato:
(43) 96209203 ou (43) 99146286.
FIESTA 2016, por R$ 12.000,00.
Tratar pelo telefone (43) 96121997.
KOMBI 2004, standart, R$
14.800,00. Aceita carro. Tratar
pelo fone (43) 9870-1080.
KOMBI 2003, branca, R$ 15 mil.
Aceita carro ou moto. Fone (43)
9689-1239.

CACAU SHOW DE JAGUARIAÍVA. Chegaram os PANETONES
de Natal. Lindos presentes. Visite
a loja na Av. Conde Francisco
Matarazzo, 118. Fone 3535-4525.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
EDITAL EXECUTIVA,
DE CONVOCAÇÃO
DE
ASSEMBLEIA
GERAL FISCAL
DA DIRETORIA
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
E CONSELHO
APAE DE JAGUARIAÍVA-PR
ORDINÁRIA PARADA
ELEIÇÃO
DA DIRETORIA EXECUTIVA,

CONSELHO
DE
CONSELHO
A Associação
de Pais e Amigos
dosADMINISTRAÇÃO
Excepcionais de Jaguariaíva,Ecom
sede em Jaguariaíva, na Rua Florêncio

nº 203, bairro Centro,
atravésDA
de sua
Diretoria
devidamente representada por seu Presidente Sr.
FISCAL
APAE
DEExecutiva,
JAGUARIAÍVA-PR
PODÓLOGA em Jaguariaíva –Delgado,
Valdir José de Oliveira Souza, CONVOCA através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes da
APAE, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da APAE, às 19:30 horas, do dia 23 de
Fone (43) 9652-4821.
NOVEMBRO
de 2016, com ade
seguinte
do dia:
A Associação
Paisordem
e Amigos

dos Excepcionais de Jaguariaíva,

MASSOTERAPIA – Correção,
com
sede em
Jaguariaíva,
nadeRua
Florêncio
1 – Apreciação
e aprovação
do relatório
atividades
da gestãoDelgado,
2014/2016. nº 203, bairro
2 – Apreciação
e aprovação
das contas
dos exercícios
2014/2016,
mediante parecerrepresendo Conselho Fiscal.
Relaxamento, Ajuste corporal.
Centro,
através
de sua
Diretoria
Executiva,
devidamente
3 – Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE Jaguariaíva,
tada por
seu Presidente
Sr. III
Valdir
depadrão
Oliveira
Souza,
CONTécnica oriental. Nádia Y. Fuka-em cumprimento
ao disposto
no artigo 25, inciso
e 26 doJosé
Estatuto
da APAE
de Jaguariaíva.
4 – Outros.
VOCA
através do presente edital, todos os associados especiais e
zawa Kasai. Fone (43) 3535contribuintes
da APAE,
Jaguariaíva, 13 de outubro
de 2016.para Assembleia Geral Ordinária, que será
4224 ou (43) 9833-9767.
EM PONTA GROSSA – AUTOCENTER com ALINHAMENTO 3D,
SUSPENSÃO,
balanceamento,
calibragem, recuperação de
rodas, em Ponta Grossa: WEST
RODAS. Rua Júlia Lopes, 49,
Nova Rússia – Ponta Grossa – PR.
Fone 42 3222-1212.
AUTOESCOLA LUDWIG Carteira A, B, C ou D, Renovação da
CNH, Inclusão de categoria. Jardim
Matarazzo, Jaguariaíva, Rua João
Tracz, 162. Fone 43 3535-1086.

realizada na sede da APAE, às 19:30 horas, do dia 23 de NOVEMValdir José de Oliveira Souza - Presidente - RG. 3.240.471-4
BRO
de 2016, com a seguinte ordem do dia:

1 – Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2014/2016.
2 – Apreciação e aprovação das contas dos exercícios
2014/2016, mediante parecer do Conselho Fiscal.
3 – Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE Jaguariaíva, em cumprimento
ao disposto no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto padrão da
APAE de Jaguariaíva.
4 – Outros.
Jaguariaíva, 13 de outubro de 2016.
Valdir José de Oliveira Souza - Presidente - RG. 3.240.471-4
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PAPO FEMININO
ALESSANDRA HEUER
alessandra.heuer@hotmail.com

Todas na luta contra o câncer de mama

Você sabia que cerca de 30% dos
casos de câncer de mama podem
ser evitados? Alguns hábitos
saudáveis podem colaborar:

• Praticar atividade física regularmente;
• Alimentar-se de forma saudável;
• Manter o peso corporal adequado;
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;
• Amamentar

E quais as situações
que aumentam o risco?

O câncer de mama não tem somente uma
causa. A idade é um dos mais importantes
fatores de risco para a doença (cerca de
quatro em cada cinco casos ocorrem após
os 50 anos). Outros fatores que aumentam
o risco da doença são:

Fatores ambientais
e comportamentais:

• Obesidade e sobrepeso após a
menopausa;
• Sedentarismo (não fazer exercícios);
• Consumo de bebida alcoólica;
• Exposição frequente a radiações
ionizantes (Raios-X).

Fatores da história
reprodutiva
e hormonal:

• Primeira menstruação
antes de 12 anos;
• Não ter tido filhos;
• Primeira gravidez após os
30 anos;
• Não ter amamentado;
• Parar de menstruar
(menopausa) após os 55
anos;
• Uso de contraceptivos
hormonais (estrogênio-progesterona);
• Ter feito reposição hormonal pósmenopausa, principalmente por mais de
cinco anos.

Fatores genéticos
e hereditários*

• História familiar de câncer de ovário;
• Casos de câncer de mama na família,
principalmente antes dos 50 anos;
• História familiar de câncer de mama em
homens;
• Alteração genética, especialmente nos
genes BRCA1 e BRCA2.
*A mulher que possui um ou mais
desses fatores genéticos/ hereditários
é considerada com risco elevado para
desenvolver câncer de mama.
Já o câncer de mama de caráter genético/
hereditário corresponde a apenas 5% a
10% do total de casos da doença. Homens
também podem ter câncer de mama,
mas somente 1% do total de casos é
diagnosticado em homens.
Atenção: a presença de um ou mais desses
fatores de risco não significa que a mulher
necessariamente terá a doença.
Fonte: Inca

DESENVOLVIMENTO

Azul inicia operação regular
pelo aeroporto Santana de PG
PONTA GROSSA

CRÉDITO DA FOTO

P

ara o Brasil, em 2016,
são esperados 57.960
casos novos de câncer
de mama. Tipo de câncer mais
comum entre as mulheres no
mundo e no Brasil, depois do
câncer de pele não melanoma,
o câncer de mama responde
por cerca de 25% dos casos
novos a cada ano. Sem
considerar os tumores de pele
não melanoma, esse tipo de
câncer é o mais frequente nas
mulheres das Regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.
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Azul Linhas Aéreas
começou a operar
na quinta-feira, 13,
voos regulares no aeroporto
de Sant’ana. A iniciativa deverá beneficiar cerca de 750 mil
habitantes de 19 municípios
da região, entre eles Arapoti e
Jaguariaíva. O projeto marca o
início dos voos comerciais do
terminal, que recebeu investimentos de R$ 1,3 milhão do
Governo do Paraná, viabilizados por meio da Secretaria de
Infraestrutura e Logística. Antes da reforma, o terminal aéreo recebia apenas voos particulares de pequenas aeronaves.
Para o vice-presidente da
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta
Grossa (Acipg), Nilton Antonio Fior, a linha comercial trará desenvolvimento econômico para a região. “É um marco
que se compara à chegada da
primeira indústria em Ponta
Grossa. A retomada vai gerar
movimentação não apenas
de passageiros, mas também
de cargas. Esperamos que no
futuro as rotas sejam ampliadas com possibilidade de voos
para Santa Catarina, Cascavel
e Foz do Iguaçu”, afirmou.
As primeiras conexões
regulares serão feitas exclusivamente entre Ponta Grossa e
o Aeroporto Internacional de
Viracopos, em Campinas (SP).
De Viracopos, os passageiros
poderão pegar conexões para
diversos destinos, como Rio
de Janeiro (Santos Dumont),

As passagens para os voos entre Ponta Grossa e
Campinas estão disponíveis a partir de R$ 99,90
Belo Horizonte, Recife, Porto
Alegre, Manaus, entre outros,
além de Fort Lauderdale/Miami, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal.

EXPANSÃO

“Este é um momento
importante e histórico para
Ponta Grossa, uma vez que a
população poderá acessar, de
forma rápida e conveniente,
todas as regiões do país e do
mundo. Para a Azul, representa a expansão da liderança no
Paraná e uma oportunidade
de levar ainda mais pessoas
para diversos lugares, com investimento na aviação regional, um dos principais pilares
da operação da empresa”, disse
Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul

por meio de comunicado.

PRIMEIRO VOO

A aeronave ATR 72 600,
de fabricação franco-italiana e com capacidade para
70 passageiros deixou Campinas às 13h e pousou às
14h20 na cidade paranaense.
Já a primeira decolagem de
Ponta Grossa foi às 14h45.
Esses horários funcionarão
de segunda a sexta-feira. Aos
domingos, os voos saem de
Campinas às 9h com previsão de chegada às 10h20 em
Ponta Grossa. No trajeto inverso, a aeronave sai às 10h45
da cidade paranaense, com
previsão de pousar às 12h em
Campinas. De acordo com a
Azul, as tarifas estão disponíveis a partir de R$ 99,90.

