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Greve dos Caminhoneiros

Os dez dias que pararam o Brasil
Lutando por uma
causa justa, os caminhoneiros paralisaram
suas atividades no dia
21 de maio e mostraram para todo um país
o quanto são essenciais
para o desenvolvimento do Brasil. Algumas
reivindicações foram
atendidas, outras ainda aguardam uma resposta do Governo que
foi acuado com a crise.
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Paralisação

O Brasil parou com a
manifestação dos caminhoneiros
durante os dias da paralisação. “Nós só temos que
agradecer o que a população fez por nós. Doando

alimentos, gás e outros
produtos” comentou um
dos líderes do movimento
em Arapoti.

Todos os caminhões foram impedidos de seguir viagem

Comércio fechou as portas em apoio a greve
Caminhões tiveram que ser liberados com ordem judicial

Foram dez dias de paralisação que mostraram
o quanto os caminhoneiros são essenciais para o
funcionamento regular do
país. No Paraná, a manifestação foi encerrada na tarde da última quarta-feira,
30, após ação coordenada
por equipes do Exécito, Polícia Militar e Polícia Rodoviária que foram liberando
e dispersando os pontos de
concentração de caminhoneiros.
A região de Arapoti e Jaguariaíva, que contou com
três pontos de bloqueios
nos postos Mercosul, Mi-

randinha e Hulk, ficou uma
semana completamente desabastecida com combustível e gás de cozinha. Na
sexta-feira, 1º, filas gigantescas ainda se formavam
nos postos e os estoques
acabavam rapidamente. A
situação só deve se normalizar ao longo desta semana. Os mercados ficaram
desabastecidos com carne,
frios e hortifrutigranjeiros.
Toda essa dificuldade
vivida pela população serviu para mostrar a importância que os caminhoneiros têm para o Brasil. “Nós
lutamos por um preço justo

Apoio dos comércios
Em Arapoti, os comerciantes fecharam as portas na manhã do dia 24 de
maio em apoio aos caminhoneiros. No dia seguinte, 25 de maio, foi a vez do
comércio
jaguariaivense
fechar as portas. Em ambas
as cidades foram realizadas passeatas e carreatas

de mobilização que reuniram um grande número de
adeptos. “O comércio está
apoiando porque o caminhoneiro movimenta todo
o Brasil e eles estão na estrada para beneficiar todos
os brasileiros” disse o empresário Deolices Biavatti.

A cooperativa Capal,
preocupada com a indefinição do fim da paralisação,
chegou a divulgar nota pública em que demonstrava
preocupação com os rumos
da greve e os consequentes
prejuízos que o produtor
rural estava sofrendo, solicitando que a manifestação fosse encerrada. O que
pôde se perceber nos últimos dias da paralisação é
que muitos infiltrados começaram a se aproveitar
da manifestação dos caminhoneiros. Com isso, a
pauta foi aos poucos sendo
estendida, e questões que a
princípio não estavam nas
reivindiações começaram
a ser cobradas pelos movimentos, entre eles, a queda do presidente Michel
Temer e uma intervenção
militar.
Foi neste momento

que a paralisação começou
a perder força, principalmente após medidas adotadas pelo Governo Federal
com o objetivo de debelar
as manifestações que, na
visão deles, deixava de ser
justa para se tornar política. “Nós percebemos a participação de pessoas que
não eram caminhoneiras e
que queriam ter voz na manifestação” disse um dos
líderes dos caminhoneiros
em Arapoti.
Após o encerramento
da crise que parou o país,
o Governo Federal terá que
honrar com as promessas
assinadas com a classe que
mostrou sua força. Preocupa-se o povo que sabe que
a conta com certeza, mais
cedo ou mais tarde chegará ao bolso dos brasileiros,
mais uma vez, infelizmente.

Bloqueio em Jaguariaíva no Posto Mirandinhas

Polêmicas
Caminhoneiros no bloqueio em Arapoti

do combustível, pois não
podemos pagar a conta de
quem nos roubou, enchendo mala e apartamentos de
dinheiro do povo. Lutamos
por uma causa justa de todos” afirmou um dos líderes do movimento de parada em Jaguariaíva.
Entre as principais revindicações apresentadas
pela classe, estava a redução no preço do combustível, o estabelecimento de
um frete mínimo, a isenção
de cobrança de pedágio
para os eixos suspensos,
maior segurança nas estra-

das aos motoristas e melhores condições das vias.
O Governo Federal, depois
de uma longa e tensa negociação, cedeu a algumas
exigências apresentadas,
entre elas, a redução de R$
0,46 no preço do óleo diesel nas bombas.
Na região, as manifestações ocorreram de maneira pacífica e nos pontos
de Arapoti e Jaguariaíva os
manifestantes receberam
a solidariedade da população. Foram doados diversos
alimentos que garantiram
o sustento dos motoristas

A paralisação teve nobres objetivos. Muito embora a população tenha
sofrido nesses dias, houve
ganhos. Produtores da região sofreram grandes perdas. Muitos tiveram que se
desfazer de sua produção
de leite, pois os caminhões
não chegavam nas propriedades. Um dos produtores,
como forma de protesto,
despejou todo o leite em
frente à Prefeitura de Arapoti na tarde do dia 25 de
maio. A ação virou motivo
de polêmica, pois surgiram
boatos de que o leite seria
doado à população, mas
que isto teria sido impedido pela Vigilância Sanitária
do município. Fato este que

foi prontamente negado
pela Chefe da Vigilância,
Andrea Cristina Silva. “Até
nós não chegou nenhuma
solicitação para a doação
deste leite” disse.
Com o prolongamento
da paralisação, muitos agricultores que no início eram
a favor do movimento, começaram a se preocupar.
Alguns deles tinham seus
veículos retidos nos bloqueios e tiveram que entrar
com ações judiciais para
conseguir retirá-los. Na
manhã da terça-feira, 29, a
Justiça da Comarca de Arapoti acatou medida liminar
e determinou a liberação
imediata de sete veículos
retidos no Posto Hulk.

Caminhoneiros receberam apoio da comunidade

Após greve de
caminhoneiros, Pedro Parente
pede demissão da Petrobrás
O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu, na
última sexta-feira (1º), demissão do cargo. Na carta de demissão entregue pessoalmente pelo agora ex-presidente da
Petrobras, Parente relata que
a greve dos caminhoneiros e
suas consequências colocaram a política de preços da
Petrobras sob “intenso questionamento” e “novas discussões serão necessárias”.
Ele diz que, diante desse
quadro, sua presença à frente da empresa deixou de ser
positiva e de contribuir para
a construção das alternativas
que o governo tem pela frente.

Substituto
Rapidamente, o Governo anunciou o nome de Ivan
Monteiro como presidente

Parente não resistiu à crise dos
combustíveis. Foto: Agência Brasil

efetivo da Petrobras. Temer
aguardou a decisão do Conselho de Administração da
Petrobras, que indicou o diretor financeiro da estatal para
ocupar interinamente o cargo.
Em rápido pronunciamento, o presidente também
reafirmou o apoio à política
de preços praticada pela empresa, que segue os preços
internacionais do barril de
petróleo para precificar seus
produtos.
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Educação Financeira

Planejamento Financeiro é foco do Sicredi na 5ª Semana ENEF
As ações aconteceram na última semana

A educação financeira é
uma causa muito relevante
para o Sicredi – instituição financeira cooperativa
com mais de 3,7 milhões
de associados e atuação em
21 estados brasileiros e no
Distrito Federal –, tanto
que novamente apoiara-

ma Semana Nacional de
Educação Financeira. Mais
conhecida como Semana
ENEF, trata-se de uma iniciativa do Comitê Nacional
de Educação Financeira
(CONEF), apoiada por diversos agentes do setor
financeiro do País, com o

intuito de promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).
O Banco Central do Brasilé o organizador da ação
que, em 2018,foi realizada
entre 14 e 20 de maio. Na
edição deste ano, a Sicredi
Novos Horizontes PR/SP
por meio de seus colaboradores voluntários promoveu mais de 1000 ações
através de palestras, cursos, oficinas, bate papos,
além de materiais educativos, dicas, testes financeiros, entre outros conteúdos.
Em Jaguariaíva foram
realizadas inúmeras ações,
com um envolvimento de
mais de 500 pessoas.
“Nós do Colégio SESI
acreditamos que tenha sido
muito positivo, pois quanto
mais cedo nós conscientizarmos nossos jovens a
darem a real importância
que este tema significa na
vida da população nos dias
atuais, mais cedo estaremos contribuindo para que
estes jovens alcancem uma
melhor qualidade de vida
para os mesmos e seus familiares. Estamos vivendo
um momento importante
em nosso país e no mundo
onde as preocupações em
se evitar os desperdícios, os

excessos, em exercermos a
cidadania e principalmente nos preocuparmos em
ajudar aos que necessitam
é essencial, pois assim estaremos não somente melhorando nossa qualidade
de vida mas propiciando
que outras pessoas possam
ter as suas vidas impactadas através destas ações, ou
seja através da educação financeira podemos despertar uma série de ações em
nossos jovens que poderá
se refletir no futuro em um
ambiente melhor no qual
estamos inseridos.
Acreditamos também
que nós como educadores,
pais de família não tivemos essa oportunidade de
aprender sobre a área fi-

nanceira, e nossos jovens
estão tendo essas e muitas
outras oportunidades de
se desenvolverem financeiramente e permanecerem
estáveis, só depende deles
adquirirem e praticarem
esses conhecimentos aqui
transmitidos, por fim res-

saltamos que para nossa
instituição sempre será
importantíssimo receber
conhecimento diverso e de
qualidade para nossos jovens e estamos satisfeitos
com a ação realizada sobre
Educação Financeira.”Coordenador de Educação do
SESI de Jaguariaíva,José
Luís Lino Andrioni.
As ações realizadas
trarão muitos benefícios
as pessoas atingidas “Um
dos itens da nossa missão
é melhorar a qualidade de
vida dos nossos associados
e comunidade, acredito
que essas orientações sobre educação financeira se
colocadas em prática trarão
uma conscientização sobre
o uso do dinheiro” finaliza
Luciano Kluppel presidente da Sicredi Novos Horizontes PR/SP.

Educação

Alunos de Engenharia Civil trabalham em
projeto de revitalização do Lar Bom Jesus
ARAPOTI
No período em que
ocorreu a greve dos caminhoneiros, a coordenação
do curso de Engenharia Civil das faculdades Fati-Fajar participou de encontros
com a Prefeitura Municipal
de Jaguariaíva e com a Diretoria do Lar Bom Jesus. O
objetivo foi alavancar junto
aos acadêmicos do curso,
um projeto social de revitalização do Lar.
A intenção, com esta
ação, é despertar a responsabilidade social da comunidade e conquistar parceiros junto à comunidade

empresarial de Jaguariaíva
na realização desta empreitada. “Buscamos parceiros
que se comprometam a
ajudar com doações para
o Lar Bom Jesus, visando
a revitalização de suas instalações” comentou o coordenador, Jeferson Massinham.
Para o planejamento da

iniciativa, os acadêmicos
receberam distintas funções que envolvem, dentre
outras, o marketing, a divulgação, os projetos, a orçamentação e o constante
envolvimento e engajamento da Prefeitura Municipal
de Jaguariaíva no sentido
de amenizar as despesas
com este projeto social.
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Economia
Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

“O Brasil não é para principiantes”
A recorrente e tradicional aproximação da política com a economia e sua interdependência aflora a cada movimento de protesto organizado por uma sociedade
exaurida diante de tantos problemas. Problemas que nem os mais estudiosos, especialistas das mais diversas áreas conseguem uma solução. Isso criou uma certa
amargura generalizada. Por isso, hoje tanto faz se a luta é contra a desigualdade, contra os juros altos ou simplesmente contra o alto valor dos combustíveis. Os
problemas são difusos e estruturais e em boa parte estão aí por nossa culpa.
Em uma rápida pesquisa podemos verificar que falamos dos mesmos temas há mais
de cinquenta anos. Entretanto, temos o costume de procrastinar e acreditar que naturalmente os problemas sucumbirão sem ser necessária qualquer ação. Outro erro inerente ao
povo brasileiro é o costume de entregar na mão de terceiros questões importantes e acreditar cegamente nessas pessoas ou instituições, sem qualquer tipo de acompanhamento.
Felizmente, acredito que todas essas recentes mobilizações significam a percepção desses
erros e a intenção de descontinuar esse processo. O problema é que essa atitude apareceu
com muitas décadas de atraso e agora não são soluções simplistas que resolverão situações caóticas. Não será fácil consertar a estrutura com a casa pronta até o teto.
Para piorar um pouco mais, essa estrutura é densa porque envolve política e economia. Política, como todos sabem, possui no Brasil um formato complexo e de múltiplos
interesses e portanto qualquer mudança, quando se consegue, é sempre lenta e às vezes
tem sua eficácia diluída pelo tempo. E a economia é muito sensível e possui uma inércia
considerável, ou seja, medidas benéficas levam tempo até que seus efeitos apareçam e
atitudes maléficas só mostram as consequências quando já não há muito o que se fazer.
O país carrega muitos problemas e década por década ganha a força de alguns aditivos, mas basicamente são esses os principais: alta carga tributária, ineficiência produtiva,
falta de concorrência em todos os setores, governo que gasta mais do que arrecada – em
todos as esferas públicas e erros graves na economia política, ou seja, falta de administração baseada nos conhecidos ciclos econômicos. Nos períodos de glória deveria haver a
intenção de se criar reservas para os períodos de recessão econômica. Isso jamais foi feito.
Pior, nos períodos mais abastados faz-se o contrário, incentiva-se o consumo através de
subsídios nas linhas de crédito transformando os períodos de recessão em períodos de
depressão econômica como vimos há pouco tempo. E o país fica patinando no mesmo
lugar por longos invernos.
Logicamente os problemas já são velhos conhecidos e ninguém mais tem sequer paciência para ficar remoendo. E não gostaria também de propagar uma onda de pessimismo,
entretanto devemos ter a noção da gravidade da situação.
Mais uma vez não tenho uma solução, contudo, tragicamente chego a uma conclusão: devemos ser ainda mais resilientes. Como o cenário é horroroso, teremos que, talvez,
usarmos em nossa vida pessoal e em sociedade a teoria de Nassim Nicholas Taleb muito
utilizada no mundo corporativo denominada antifragilidade – o que não te mata, te faz
mais forte.
Realmente viver aqui não é fácil. Como já disse o grande Tom Jobim: “O Brasil não é
para principiantes”.

Segurança

Polícia prende em Arapoti rapaz
envolvido em roubo de quase 1 milhão
ARAPOTI
A Polícia Civil divulgou na
tarde de sábado, 02, ter efetuado
a prisão de um homem envolvido com um roubo a uma empresa no Estado de São Paulo.
O valor total levado, segundo os
investigadores, chega a aproximadamente R$ 800 mil.
Com a participação da Polícia Militar de Arapoti, a Polícia
Civil conseguiu surpreender em
uma loja no centro da cidade,
um rapaz que era foragido de
Penitenciária do Estado de São
Paulo. Informações que levaram
o serviço de investigação até a
localização do foragido davam
conta de que o rapaz havia participado de um assalto em uma
empresa no Estado de São Paulo.
Neste roubo teriam sido
subtraídos mais de R$ 300 mil
em dinheiro e, em torno, de R$
500 mil em cheques, totalizando
um prejuízo inicial de R$ 800

mil. A empresa teria sido tomada
por assaltantes durante a madrugada, os quais acessaram o
cofre e subtraíram os valores. Os
policiais intensificaram os trabalhos, a fim de localizar o foragido.
No final da tarde, conseguiram surpreendê-lo. Segundo
informações, depois do roubo,
os criminosos haviam comprados camionetes e outros veículos com o dinheiro do assalto e
uma das camionetes estaria no
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município de Arapoti. Depois
de participarem da prisão, os
investigadores Angelo e Fabian
conseguiram localizar também
a camionete S10, a qual de fato
havia sido comprada dias depois
do assalto.
O veículo foi apreendido e
deverá ser encaminhado para
juntar-se às demais recuperadas
no Estado de São Paulo, a fim de
que possam ser reintegradas ao
patrimônio da empresa roubada.

Polícia apreendeu três adolescentes
envolvidos em assaltos
A Polícia Civil apreendeu três adolescentes envolvidos em
vários assaltos na cidade. Os crimes foram investigados e a
autoria esclarecida como sendo dos adolescentes. Depois de
realizado os procedimentos policiais pertinentes e encerrada a
investigação, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, o
qual representou pela internação dos menores, considerando
principalmente o histórico deles. Um deles foi encaminhado
para o Cense de Ponta Grossa-PR e outros dois para Foz do
Iguaçu-PR.

Cooperativas Capal, Ceral e Sicredi
lançam ação do Dia C - Dia de Cooperar
ARAPOTI
As Cooperativas Capal,
Ceral e Sicredi Capal estão
unidas novamente para a
realização do Dia C – Dia
de Cooperar, uma iniciativa
do Sistema OCB. O projeto
será executado no dia 30
de junho na Biblioteca Professora Ednamari Furquim
Guerke, que fica dentro do
Colégio Estadual Rui Barbosa. A ação vai beneficiar
os 1.100 alunos do Colégio
e toda a comunidade, pois a
biblioteca é aberta à população.
As ações realizadas serão todas para incentivo à
leitura, começando com o
incremento de 106 livros
novos na Biblioteca, que
também receberá pintura e
decoração e novas cortinas.
Na área externa será construído um espaço da leitura,
com bancos e mesas para
acomodar os alunos. Ainda, melhorias no jardim e
calçada estão previstas no
projeto.
O Dia C vai envolver 70
voluntários, funcionários e
associados das cooperativas, e contará também com

o apoio de outras empresas
da cidade, através de doações.
Para a professora Cynara Moura Jorge, essa ação
vai trazer ainda mais incentivo aos alunos. “Nosso
alunos gostam muito de ler,
mas precisamos oferecer
mais atrativos. Hoje nossa
biblioteca conta com livros
muito antigos, então essa
renovação vai realmente
atrair mais leitores e despertar ainda mais o gosto
pela leitura”, afirma.
Os alunos do Grêmio
Estudantil, que vão ajudar
na ação, entendem que esse
será um apoio para as atividades do Colégio. “Ter um

espaço para leitura na área
externa vai ser muito legal,
vai ser mais atrativo”, comemoram.

A Campanha
O Dia C consiste na promoção, estímulo e realização de ações voluntárias diversificadas e simultâneas.
As atividades são definidas
e executadas pelas próprias
cooperativas e contam com
o apoio do Sistema OCB e
das unidades estaduais. Só
em 2017, 1.009 cooperativas integraram a campanha,
que beneficiou mais de 2
milhões de pessoas e envolveu 120 mil voluntários em
todo o país.

Agronegócio

Vacinação contra aftosa é
prorrogada até o dia 15
A Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná
(Adapar) prorrogou a campanha estadual de vacinação
contra febre aftosa para o dia
15 de junho. A campanha,
que está em curso, seria encerrada no último dia 31 de
maio, mas em decorrência
da greve dos caminhoneiros,
que afetou a distribuição e
venda de vacinas, a campanha foi prorrogada.
De acordo com o gerente
de Saúde Animal da Adapar,
Rafael Gonçalves Dias, essa
prorrogação segue a recomendação do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que adotou a medida em todo o País.
Segundo Dias, nessa primeira etapa da campanha,
promovida em maio, é obrigatória a vacinação e a comprovação da vacina de bovinos e bubalinos de zero a 24
meses. No Paraná, estima-se
um rebanho de 4,2 milhões
de cabeças nessa faixa de ida-

' O prazo se encerraria no último dia 31 de maio.
Foto: Divulgação/AEN-PR

de que precisam ser vacinadas e comprovadas. Segundo
a Adapar, até a presente data,
houve a comprovação de vacinação de 70% do rebanho
envolvido nesta etapa.
Com esse novo prazo,
espera-se regularização do
estoque de vacina nos revendedores, e que os produtores
rurais tenham maior autonomia para a vacinação e a sua
comprovação.
A vacinação no Paraná é
obrigatória para bovinos de
búfalos com até 24 meses de

idade. A dose da vacina é de
5 ml para todos os animais,
independente do peso e tamanho. Ao comprar a vacina
nas casas agropecuárias, o
produtor deve obter a Nota
Fiscal de compra da vacina
e o Comprovante de Vacinação e Atualização Cadastral.
O comprovante deverá ser
entregue nas Unidades Locais da Adapar até o dia 15. A
comprovação também pode
ser feita pela internet, acessando a página da Adapar em
www.adapar.pr.gov.br.
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ABANDONO DE EMPREGO
TIAGO FONTANA, empresa com sede em Jaguariaíva-Pr, à Avenida Governador Paulo da Cruz Pimentel, No. 519, Jardim Nossa Senhora de Fátima,
CEP- 84.200-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.705.881/0001-08, informa o ABANDONO DE EMPREGO do Sr. Luciano Pereira de Godoi, RG
9.805.536-3, CPF 061.579.169-74, CTPS 6897048 Série 0010 PR. Último
dia trabalhado: 21/02/2018 o que configura o ABANDONO DE EMPREGO,
estando sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

ABANDONO DE EMPREGO
TIAGO FONTANA, empresa com sede em Jaguariaíva-Pr, à Avenida Governador Paulo da Cruz Pimentel, No. 519, Jardim Nossa Senhora de Fátima,
CEP- 84.200-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.705.881/0001-08, informa
o ABANDONO DE EMPREGO do Sr. Edson Borges dos Santos Junior, RG
13 034 261-2, CPF 092.227.769-92, CTPS 0006902 Série 00380 SP. Último dia trabalhado: 27/09/2016 o que configura o ABANDONO DE EMPREGO, estando sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

SÚMULA DE RECEBIMENTO LICENÇA DE PRÉVIA
A Mineração São Judas Ltda., torna público que recebeu do IAP a Licença
Prévia número 42443, válida até a data de 04/04/2019, para atividade de
exploração de granito e caulim, localizada no Bairro Jacuzal, no município
de Jaguariaíva - PR.

GERAL
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Governo diz que investirá
R$ 90 milhões na recuperação da PR-092
JAGUARIAÍVA
Após mais uma morte
trágica ser registrada na rodovia PR-092 no trecho entre
Jaguariaíva e Arapoti na última sexta-feira, 1º, o foco da
duplicação e recuperação da
rodovia voltou a tona. Em sua
visita a Jaguariaíva no último
dia 18 de maio, a governadora
Cida Borghetti aproveitou a
visita para reforçar que investirá R$ 90 milhões para a recuperação da rodovia PR-092
no trecho entre Jaguariaíva e
Santo Antônio da Platina.
“É com satisfação que
anunciamos a tão esperada
recuperação da PR-092. Esse
é o primeiro passo para a duplicação dessa rodovia, um
investimento para aumentar a segurança e melhorar o
tráfego na região” disse a governadora. Serão feitas obras
de recape ao longo de toda a
rodovia.
De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, a previsão é de que as obras comecem
no início de junho. “Serão melhorados os 120 quilômetros
da rodovia. Deixaremos essa
estrada em condições de transitar com segurança. Essa é só
a primeira fase de uma pacote
de obras que está em fase de
estruturação”, destacou.

Matéria publicada pela Folha Paranaense em 2015

Histórico de promessas
Ainda no ano de 2013, em
visita a Arapoti, o deputado federal Sandro Alex, anunciou a
duplicação da PR-092 por parte do Governo do Estado. “Gostaria de parabenizar o prefeito
Braz Rizzi, que desde o início
da sua gestão vem pleiteando e
cobrando esta obra do governo
estadual, e hoje tivemos essa
ótima notícia” disse Sandro
Alex em 27 de maio de 2013,
quando participou de inauguração da Agência da Caixa Econômica Federal em Arapoti.
No ano seguinte, foi a vez
do Governador Beto Richa fazer a promessa durante visita a
Jaguariaíva em agosto de 2014.
“Essa é uma obra prioritária
para a região, que certamente
vai contribuir para o desenvolvimento social e econômico

dos municípios. Além disso, a
duplicação vai reduzir os acidentes e dar mais seguranças
aos motoristas e pedestres que
utilizam essa rodovia” afirmou
Richa na ocasião, prometendo
que duplicaria o trecho já no

ano seguinte.
Em 2015, porém, o projeto
não saiu do papel e as parcerias público-privadas (PPP’s)
foram adiadas. A desculpa, à
época divulgada pelo Governo,
era a necessidade de “se esperar um melhor momento econômico antes de licitar os projetos”. A duplicação da PR-092
terminou por ser engavetada.
Nos últimos três anos, o trecho
tem passado por raras manutenções e os acidentes continuam se multiplicando.
O termo duplicação, que
misteriosamente havia sumido, voltou com força neste ano de 2018. Agora fica
a pergunta: Será que é pelo
motivo da aproximação de
mais uma eleição?

Segurança

Jovem caminhoneiro morre
em acidente na PR-092

CLASSIFICADOS
VENDE-SE CASA de alvenaria, Jaguariaíva, Rua Plauto
Guimarães n°21 Vila Kennedy. Valor a combinar. Weslei,
43 99602-8655
TERRENO em Jaguariaíva,
no bairro BELVEDERE, quadra E, lote 19, Rua Veneza.
Contato pelo Fone (43)
99111-1121.

TERRENO em Jaguariaíva,
de frente para a Rua Leandro Machado, de esquina,
antes de chegar ao Jardim
Samambaia 300 m2. Tratar

pelo celular 43 99979-1087
(WhatsApp).
TERRENO 01 alqueire, em
Jaguariaíva, Potreiro Grande. A combinar. Fone (43)
99655-3909.

AUTOCENTER em PONTA
GROSSA, alinhamento em
3D, suspensão, balanceamento, calibragem, recuperação de rodas, na melhor
loja de Ponta Grossa: West
Rodas. Rua Júlia Lopes,
49, Nova Rússia – Fone 42
3222-1212

ALUGA-SE SALA COMERCIAL em Jaguariaíva, Centro, Av. Conde Francisco
Matarazzo, 86. Fones 43
3535-1218 e 43 999842118.

AULAS DE CANTO E VIOLÃO
- Horários flexíveis e Preços
acessíveis. Falar com EDER
GUEDES - Fone (43) 996454660.

ALUGA QUARTOS no centro
de Jaguariaíva. Tratar pelos
telefones 43 3535-1218 e
43 99984-2118.

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.

CORTADOR DE GRAMA Precisando de alguém para
cortar grama? Entre em
Contato: (42)99856-1159

PODÓLOGA em Jaguariaíva – Leila - Atende no Salão
Duquese - Fone (43) 96524821.

ANUNCIE SEMPRE GRÁTIS
NOS CLASSIFICADOS do
FOLHA PARANAENSE, pelo
fone 43 3535-3142 ou envie
seu anúncio pelo e-mail folha@folhapr.com.br

TERRENO em PONTA GROSSA
Próx. Parque Ambiental e
Shopping Paladium.
Excelente localização, aprox.
380 m², de esquina,
14.40 x 22.00m

Decisiva Imóveis
Tel.: (42) 3025-2008

Veículo despencou de uma altura de 5 metros.
Foto: (Samuel José Guerke/Arquivo Pessoal)

Arapoti - Na manhã da sexta-feira, 1º, um jovem
de 25 anos perdeu a vida na rodovia PR-092. Ele conduzia uma carreta que tombou na beira da pista, próximo ao trevo de acesso à Arapoti. O jovem ficou preso
nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no
local. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal
(IML) de Ponta Grossa.
O acidente aconteceu por volta das 07h e, segundo testemunhas, a vítima foi surpreendida com um
motorista de um automóvel, não identificado, fazendo
uma manobra perigosa. O caminhoneiro foi tentar desviar e perdeu o controle do veículo, despancando de
um barranco.
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COPA 2018

03 de junho de 2018

FOLHA PARANAENSE

Grupo E, do Brasil, Copa do Mundo 2018 será disputada em
estreia no primeiro 11 cidades, conheça os fusos horários
domingo da Copa

A expectativa é que Neymar esteja pronto para a estreia
contra a Suiça. Foto: Divulgação/ CBF

O grupo E da Copa do
Mundo 2018 é o grupo do
Brasil. Duas vagas serão
disputadas entre a seleção brasileira, Suíça, Costa
Rica e Sérvia. Os dois jogos
iniciais serão no domingo,
dia 17. Costa Rica e Sérvia
jogam primeiro, às 9h, horário de Brasília, em Samara.
O Brasil estreia às 15h,
em Rostov on Don, contra a
Suíça. No único jogo entre
as duas seleções em Copas,
houve empate por 2 x 2 em
São Paulo, em 1950.
O Brasil tem cinco títu-

los mundiais: 58 na Suécia,
62 no Chile, 70 no México,
94 nos Estados Unidos e
2002 na Coréia e Japão. A
Suíça terminou em 10º lugar na Alemanha, em 2006,
e em 11º no Brasil, em 2014.
A Sérvia é a herdeira da
Iugoslávia, não jogou em
2014 e sua melhor posição
foi em 1930, terminando
em quarto lugar. Já a Costa
Rica ficou na 8ª colocação
em 2014. Na fase de grupos,
eliminou Inglaterra e Itália
e caiu diante da Holanda na
decisão por cobrança de tiros livres.

A Copa do Mundo 2018,
na Rússia, será disputada
em 11 cidades, em 12 estádios. A cidade de Moscou
será a única com dois estádios à disposição: o Luzhniki, que será palco da
abertura, do encerramento
e de cinco jogos; e o Spartak, que vai sediar cinco
partidas. Moscou vai sediar

o maior númreo de partidas
da competição: serão 12 das
64 previstas.
O fuso horário de Moscou para Brasília é de seis
horas. Sete outras cidades
que também vão sediar jogos obedecem o mesmo
fuso. São elas Kazan, Nizhny Novgorod, Roston-on-Don, São Petersburgo,
Saransk, Sochi e Volgograd.
Em Kaliningrado a diferença é de cinco horas, em
Samara é de sete horas e em
Ekaterinburg (cidade mais
a leste) a diferença é de oito
horas.

Copas
A Copa com maior número de cidades foi a de
2002 que teve duas sedes,

Luzhniki Stadium em Moscou é o palco da abertura e
da final do mundial. Foto: fifa.com/AFP

Japão e Coréia do Sul, com
10 cidades em cada, 20 no
total.
Com apenas um país
como sede a Copa com
maior número de cidades
foi a de 1982 na Espanha,
com 14 . Eram 24 partici-

CBF apresenta numeração das
camisas da seleção para a Copa 2018
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
anunciou a numeração
das camisas a serem usadas pelos jogadores da seleção brasileira na Copa
do Mundo de 2018. A
estreia brasileira na fase
de grupos da Copa da
Rússia será no dia 17 de
junho contra a Suíça. Na
segunda rodada, dia 22,
o adversário será a Costa
Rica. A última partida da
primeira fase será disputada contra a Sérvia no
dia 27
Depois da partida
preparatória contra a
Croácia, disputada neste
domingo, 3, a seleção faz
o último amistoso no próximo domingo, 10, contra
a Áustria. A maior surpresa nas numerações divulgadas pela CBF ficou com
o número 12, que tradicionalmente é usada pelo
goleiro reserva. Quem a
vestirá no Mundial deste
ano será o lateral esquerdo Marcelo. Os goleiros
reservas, Cássio e Éderson, usarão as camisas 16
e 23, respectivamente.

pantes. Já com 16 países na
fase final, a Copa de 1958 na
Suécia teve 12 cidades.
E já teve uma única Copa
disputada em uma única
cidade. Foi a primeira, a
Copa de 1930, disputada em
Montevidéu, no Uruguai.

