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Justiça

Ministério Público investiga participação
de Jaguariaíva em feira de Gramado
Promotor de Justiça, Eduardo
Henrique Germano, abriu inquérito
para apurar denúncias recebidas pelo
Ministério Público (MPPR) sobre
supostos excessos cometidos por
comitiva jaguariaivense em Feira
Internacional de Turismo em Gramado.
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Esporte

Lei da Desburocratização
e Simplificação

Palestra alerta homens sobre o
risco do câncer de próstata e
desmistifica o exame preventivo

Aluno jaguariaivense
é convocado para
Jogos Sul-americanos
no Peru

A Lei Federal nº 13.726/2018 racionalizou
os procedimentos administrativos da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal, bem
como implantou o Selo de Desburocratização
e Simplifcação. Coluna Direito Vivo
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Curso
Profissionalizante
na área de
Saúde, começando
nesta semana
Ainda há vagas. Além
do curso de Atendente
de Laboratório, também os cursos de atendente de consultório
médico e odontológico
e capacitação em enfermagem. Interessados devem inscrever-se nesta segunda ou
terça-feira. Aulas na
quarta-feira à noite.

Agronegócios

Sicredi oferece
R$ 8,2 bilhões
em crédito rural
no plano safra
Página 08
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Feira de Turismo

MP abre inquérito para investigar viagem para Gramado

Integraram a comitiva, o prefeito José Sloboda, a esposa Cleia
Sloboda, a Secretária Nara, o presidente do COMTUR, Carlos
Ornellas e o Secretário Pedro Delgado. Foto: Divulgação/MPPR

JAGUARIAÍVA
A Promotoria de Justiça
da Comarca de Jaguariaíva
abriu inquérito civil (MPPR
-0072.18.000493-8) para
apurar supostos atos de
improbidade administrativa com danos ao erário. O
Ministério Público (MP) investiga uma série de ações
praticadas pela comitiva
jaguariaivense em uma viagem até Gramado, no Rio
Grande do Sul, durante os
dias 08 e 11 de novembro.
O objetivo oficial da viagem foi o de participar da
Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festu-

ris). Integraram a comitiva,
além do prefeito José Sloboda, a sua esposa e Secretaria de Assistência Social,
Cleia Sloboda, a Secretária
de Planejamento, Nara Giselle Bueno, o presidente
do Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR) Carlos Alberto Ornellas Filho
e o Secretário Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo, Pedro Delgado.

Presidente do COMTUR
O Promotor de Justiça,
Eduardo Henrique Germano, responsável pelo inquérito, afirmou que recebeu
denúncias anônimas sobre

irregularidades constatadas na viagem e que analisa
diversos pontos, entre eles,
a necessidade de participação do município em uma
feira internacional em Gramado, o suposto pagamento de despesas com dinheiro público ao presidente do
COMTUR, o papel de cada
integrante da comitiva durante a viagem e os gastos
excessivos.
Além do pagamento das
diárias ao prefeito e secretários, foi contratada uma
agência de turismo que supostamente seria responsável pelas despesas como
hospedagem. O valor total
gasto pela comitiva, segundo a promotoria, foi de R$
15.678,49 “Já recebemos
alguns esclarecimentos da
prefeitura, mas estamos
buscando mais informações para decidirmos se
entramos com uma ação
civil por improbidade administrativa ” informou o
promotor.
O MP espera encerrar o
inquérito no prazo máximo
de 1 mês. Enquanto isso,
a Promotoria seguirá com
questionamentos junto a
Prefeitura de Jaguariaíva
para esclarecer as supostas
irregularidades encontradas.

Linhas de investigação
Tão logo foram divulgadas as informações sobre a abertura de inquérito pelo Ministério Público
(MP-PR) para investigar a
viagem realizada até Gramado, o presidente do
Conselho Municipal de
Tursimo (COMTUR), Carlos Alberto Ornellas Filho,
veio a público esclarecer os
fatos. Ele emitiu uma nota,
em nome do conselho, em
que nega qualquer irregularidade na participação
de Jaguariaíva na Feira Internacional de Turismo de
Gramado (FESTURIS).
Ele justificou o que cada
um dos integrantes foi fazer
durante os dias do evento e
afirmou que sua presença
na comitiva se motivou por
ser ele presidente do COMTUR, além diretor na Agência de Desenvolvimento Turístico dos Campos Gerais
(ADETUR Campos Gerais)
e empresário proprietário
da Adventurous Friends
Turismo & Aventura. “Nossa empresa é atuante em
diversas ações públicas e
privadas em prol do turismo em âmbito municipal e
regional, a fim de integrar
a sociedade interessada no
tema turismo para promo-

O Ministério Público quer encerrar o inquérito
em no máximo 1 mês

ver organização turística,
desenvolvimento humano
e consequente geração de
renda direta e indireta aos
cerca de 52 segmentos socioeconômicos envolvidos
em turismo” disse.
Sobre a abertura do inquérito, Ornellas comentou que “de pronto foram
prestadas todas as justificativas que listam a importância da participação
de cada representante, não
só como atuação efetiva no
evento, mas também como
uma
oportunidade
de
aprendizado e costuras políticas, institucionais e empresariais do setor, além
da participação do município no projeto da autarquia
Paraná Turismo entitulado
Paraná Turístico - o qual

promove os 11 municípios
que acontecem turismo de
qualidade e que tem forte
vocação para fazer mais com o grupo de municípios
G11” afirmou.

Prefeitura
Nós tentamos contato
com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de
Jaguariaíva para obtermos
uma declaração do prefeito
José Sloboda sobre a investigação conduzida pelo
Ministério Público, mas
nos foi informado que ele
estava em viagem na quarta-feira, 28. Conforme contato, acertamos de enviar
alguns
questionamentos
por e-mail, mas até o fechamento desta edição não
obtivemos resposta.

Educação

Destaque

Advogado jaguariaivense é Colégio de Arapoti recebe
reeleito presidente da OAB 24 netbooks e 6 projetores
JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

Pelo segundo triênio
conscecutivo João Carlos
Lozeski Filho foi eleito o
presidente da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil)
na subseção de Castro, que
engloba também todos os
profissionais das cidades de
Jaguariaíva, Piraí do Sul e
Tibagi. O advogado jaguariaivense foi reeleito com
88,1% dos votos em eleição
realizada no último dia 22 de
novembro e seguirá a frente
da entidade entre 2019 e
2021.
Em entrevista, João Lozeski afirmou que ser reeleito é uma prova de reconhecimento do trabalho realizado
na subseção. “Agradeço em
nome da Diretoria e Conselho Subseccional, a confiança que em nós foi depositada
pelas advogadas e advogados dos quatro municípios”

Por sua participação efetiva no projeto “Conectados
2.0” do Governo do Estado,
o Colégio Estadual Rui Barbosa recebeu como prêmio
24 netbooks, 6 projetores,
novos pontos de acesso à internet, além de 4 impressoras. Os equipamentos foram
entregues na manhã desta
quinta-feira, 29, por representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) de
Wenceslau Braz.
O Conectados 2.0 é uma
iniciativa da Secretaria de
Estado da Educação cujo
objetivo foi favorecer e ampliar a discussão e o uso de
tecnologias
educacionais
junto à comunidade escolar. As escolas que mais se
empenharam na adesão e
participação de seus professores em módulos de cursos
online foram contempladas
com mais equipamentos. O
mínimo de participação exigida era de 25%. O Colégio
Rui Barbosa atingiu entre
70 e 90% de participação de
seus mestres.
“O projeto foi um desafio por nós apresentado no
ano de 2017 pelo Núcleo
regional. Com muito empenho e dedicação dos nossos
professores e o auxílio do
pessoal do Nucleo conseguimos atingir esse alto

João Lozeski Filho foi reeleito com 88,1% dos votos.
Foto: Arquivo Pessoal

disse Lozeski.
Além de Lozeski, integram diretoria para o próximo triênio, o Vice-Presidente Wagner Sandrini Canesco,
o Secretário Geral, Adão
Monteiro Filho, a tesoureira
Giovane Cristina Raffo Deen
e a Secretária Geral Adjunto,
Camilla Brandalise Romel.

Equipamentos ajudarão professores a implantar
uma cultura digital em sala de aula

percentual que parmitiu
que hoje estivéssemos recebendo esses equipamentos.
Foi um grande trabalho em
equipe” comentou a diretora do Rui Barbosa, Giane do
Espírito Santo.
O representante do setor de tecnologia do Núcleo
Regional de Educação, Kheronn Machado, enalteceu
a participação do colégio e
disse que dentre os 500 co-

légio participantes do programa em todo o Estado, o
Rui Barbosa esteve sempre
entre os 10 primeiros. “Parabéns a todos os professores que realmente se dedicaram. Agora com os cursos
e estes equipamentos eles
estarão aptos a implantar
cada vez mais essa cultura
digital com o auxílio desta
tecnologia em sala de aula”
disse Machado.
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MATRÍCULAS
Os aprovados foram
convocados para já providenciarem a matrícula nos
dias 29 e 30 de novembro,
nas secretarias das faculdades, munidos de seus documentos. Caso não tenham
comparecido nessas datas,
ainda podem ter oportu-
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Faculdades FatiFajar em processo
de vestibular e matrículas para 2019

No último domingo,
25/11, centenas de candidatos submeteram-se ao
Vestibular FatiFajar 2019,
do “maior e melhor grupo
educacional da região, com
comprovadas
qualidade,
estrutura e seriedade no
ensino superior presencial”, segundo seus gestores. “As Faculdades Fati-Fajar oferecem a melhor
estrutura de ensino superior da região” complementou o diretor geral da Fajar,
professor José Carlos de
Carvalho.

Jaguar
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tem a possibilidade de conseguir até 30% de desconto
nas mensalidades com indicações de novos alunos,
que resultem em matrícula.
nidade de conseguir, se ao
solicitar a matrícula, ainda
existam vagas.
Para efetivação da matrícula, são necessários
os seguintes documentos:
certidão de nascimento
ou casamento (2 cópias,
sendo uma autenticada),
comprovante de estar em
dia com o serviço militar
(sexo masculino), carteira
de identidade (duas cópias,
sendo uma autenticada),
CPF (Cadastro de Pessoa
Física), 02 (duas) vias do
Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente,
duas vias autenticadas, título de eleitor e uma foto 3
x 4 recente.

VESTIBULAR CONTINUA
INCENTIVOS E BOLSAS
As instituições buscam
facilitar o acesso aos seus
cursos. A oferta de bolsas de estudo, descontos
e financiamentos foi ampliada. Além dos sistemas
federais como PROUNI e
FIES, a faculdade oferece
financiamentos próprios,
com taxas compatíveis às
disponibilizadas pelo Governo, além de uma bolsa
parcial com o aluno pagando metade da mensalidade
e financiando o restante.
As Faculdades Fati-Fajar também possuem
o programa “Quem Indica
Amigo É”. Quem já é aluno

Além do vestibular feito
no domingo passado, quem
não teve oportunidade de
fazer poderá fazer o Vestibular Agendado, para preenchimento de vagas remanescentes . Basta ligar para
a faculdade e agendar o horário que deseja realizar as
provas - FATI, em Arapoti:
43 3557-2566; FAJAR, em
Jaguariaíva: 43 3535-2830.

CURSOS OFERTADOS
Em Arapoti, na FATI
- Administração, Ciências
Contábeis, Letras e Pedagogia.
Em Jaguariaíva, na FAJAR - Direito, Engenharia
Civil e Engenharia Florestal.
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Direito Vivo
Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Lei da Desburocratização
e Simplificação
A Lei Federal nº 13.726/2018 racionalizou os procedimentos administrativos da União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, bem como implantou o Selo de Desburocratização e Simplificação.
Por meio da referida lei, passou a ser dispensado o
reconhecimento de firma, a autenticação de cópia de documento, a juntada de documento pessoal do usuário, a
apresentação de certidão de nascimento, a apresentação
de título de eleitor (exceto para o voto ou registro de candidatura) e a autorização de viagem com firma reconhecida.
Também previu a referida lei que não sendo possível
obter o documento diretamente do órgão administrativo,
ainda assim poderão ser comprovados os fatos mediante
declaração escrita e assinada pelo cidadão, ressalvado o
caso de certidão de antecedentes criminais, informações
da pessoa jurídica e outras previstas em Lei.
Dispensou-se a apresentação de certidão ou outro documento do órgão administrativo.
Permitiu a instalação de grupo setorial de trabalho,
para rever procedimentos que exijam medidas descabidas
ou exageradas e sugerir medidas legais que visem eliminar
o excesso de burocracia.
Previu a comunicação entre o Poder Público e o cidadão por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, telefônica ou eletrônica.
Instituiu o Selo de Desburocratização e Simplificação,
para estimular projetos e práticas de simplificação do funcionamento da Administração Pública, com base em:
a) Racionalização de procedimentos;
b) Eliminação de formalidades desnecessárias;
c) Ganhos sociais;
d) Redução tempo de espera;
e) Soluções tecnológicas.
Registro da participação do servidor na desburocratização com assentamento funcional.
Criou o Cadastro Nacional de Desburocratização.
Por conseguinte, a novel Lei de Desburocratização e
Simplificação previu mecanismos de atendimento aos cidadãos sem a imposição de práticas burocráticas.
A burocracia normalmente é utilizada como instrumento para impedir o acesso às medidas pleiteadas pelo
cidadão.
Muito comum a União exigir comprovante impresso
de pagamento de GRU, quando o pagamento foi efetuado
por meio eletrônico, como por exemplo.
Muito comum também o Município exigir a apresentação de procuração coletiva individual para cada outorgante, ao invés de permitir simplesmente o mandato coletivo.
Por conta da desburocratização, imagina-se que o Poder Público poderá aumentar o seu desempenho administrativo, bem com melhorar o tempo de resposta ao cidadão.
Importante não se esquecer destes benefícios na próxima vez que for pleitear direitos perante as esferas de governo.
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Esporte
Aluno do Colégio Mega Jaguariaíva é convocado
para jogos Sul-americanos escolares
JAGUARIAÍVA
O jovem jaguariaívense
Vitor Oliveira de Souza foi
convocado para representar
o Brasil nos Jogos Sul-americanos Escolares, entre os
dias 1 e 8 de dezembro. O
evento será realizado na cidade de Arequipa, no Peru.
O atleta conseguiu a vaga na
prova do arremesso de peso,
conforme sua posição no
ranking da categoria Sub-16
da Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAT).
Segundo o professor de
Educação Física de Vítor,
Jean Gouveia, esse foi o critério de convocação utilizado pela Confederação Bra-

sileira de Desporto Escolar
(CBDE). “Nós recebemos
essa notícia da convocação
com muito entusiasmo.
Era uma das metas para a
temporada. Estamos muito
felizes. Acreditamos no potencial dele, que vem se destacando e está em uma boa
fase de evolução técnica. É
um orgulho para o nosso
colégio, município e estado”
disse o professor.
Vitor Oliveira de Souza
é filho de Anderson Oliveira
de Souza e Orlian Oliveira
de Souza. Reside no bairro
Matarazzo em Jaguariaíva.
A sua história com o atletismo iniciou-se no ano de
2016. Vitor participava de

Alerta
Paranaenses devem se
vacinar contra a febre amarela
Em função da chegada
das altas temperaturas, a Secretaria de Estado da Saúde
alerta a população sobre a
necessidade de tomar a vacina contra a febre amarela por conta do período de
maior incidência da doença,
entre dezembro e maio, e das
viagens de fim de ano. Além
do calor, a intensificação das
chuvas e a aglomeração de
pessoas em locais próximos
a matas, cachoeiras e parques favorecem a transmissão do vírus e a reprodução
dos mosquitos.

“Estamos em alerta. Nossa obrigação como
agentes da saúde é proteger
e orientar a população, organizando ações efetivas de
imunização e controle de vetores”, disse o secretário de
Estado da Saúde, Antônio
Carlos Nardi. “Contamos
com o apoio de equipes preparadas e vacinas da mais
alta qualidade. Todos aqueles que fazem parte do público-alvo devem se imunizar.
Estamos garantindo a saúde
não apenas neste período
de fim de ano, mas durante

treinamentos de futsal no
Colégio Mega, quando o
professor Jean, recém contratado pelo colégio, observou seu biótipo e destreza
motora.
Jean então convidou o
aluno para participar dos
treinamentos de Atletismo,
iniciados naquele ano. Desde então, o jovem atleta já
conquistou o bicampeonato
dos Jogos Escolares Fase
regional, 2017 e 2018, o Bicampeonato dos Jogos Escolares Fase Macrorregional
2017 e 2018, o campeonato
dos Jogos Escolares Fase
Final 2018 e o Vice-campeonato da categoria Sub-14
em Maringá em 2017.
toda uma geração”, destaca.
A febre amarela é uma
doença infecciosa causada
por vírus, que se manifesta por febre, dor no corpo
e fraqueza, e com alto risco
de morte em suas formas
graves. A doença não é contagiosa e não há transmissão
direta de pessoa a pessoa,
apenas pela picada de mosquitos infectados com o vírus.

Vacinação
As doses da vacina já
estão disponíveis nas unidades de saúde de todos os
municípios do Paraná. Desde junho, 36 municípios da
região litorânea, Curitiba e
Região Metropolitana foram
incluídos pelo Ministério
da Saúde como área de re-

Aluno do Colégio Mega
disputará jogos em
Arequipa no Peru

comendação de vacinação.
Com isso, todos os municípios paranaenses passaram
a ser considerados como
áreas em que a vacina contra
febre amarela deve ser aplicada em quem tem idade
entre 9 meses e 59 anos. A
imunização ocorre dez dias
após a aplicação da dose.
“Alertamos os 399 municípios do Paraná, mas
principalmente a população.
A população é que deve procurar as unidades de saúde
e as salas de vacinação, primeiramente para verificar se
o Certificado de Regulação
de Vacina está em dia e, se
necessário, se imunizar contra a febre amarela. A vacina
é a forma mais eficiente e segura de prevenir doenças”,
acrescenta o secretário.

Novembro Azul
Palestra alerta homens sobre o risco do câncer
de próstata e desmistifica o exame preventivo
Realizada em Arapoti, ação do Novembro Azul tirou dúvidas de dezenas
de funcionários da Capal sobre a necessidade do diagnóstico precoce
ARAPOTI
Funcionários da Capal
Cooperativa Agroindustrial
participaram de uma palestra para alertar sobre o câncer de próstata. Realizada
na Associação dos Funcionários da Capal (Asfuca), a
ação é parte das atividades
organizadas na cooperativa

em relação à campanha Novembro Azul e despertou o
interesse sobre a necessidade dos exames preventivos.
A palestra “Saúde do
Homem” foi ministrada
pelo clínico-geral da Secretaria de Saúde de Arapoti,
Eduardo Mayrhofer Sargi,
para 61 homens. Essa foi
a primeira vez que a cooperativa promoveu um
evento exclusivo sobre o
assunto. A iniciativa, que
contou ainda com sorteio
de brindes, foi da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (Cipa) e do
Departamento de Comunicação da Capal. O Instituto
Nacional do Câncer (Inca)
estima que o ano de 2018
fechará com 68 mil novos
casos da doença registrados no País.
“Mudar a forma como os
homens encaram os cuidados com a própria saúde é
muito importante. Acredito
que uma palestra exclusivamente para esse assunto

ajuda a tirar o estigma dos
exames que são necessários
para o diagnóstico precoce
do câncer de próstata”, afirmou Eduardo Sargi. O funcionário da Capal Rubens
Simão elogiou a iniciativa,
considerando-a “bastante
proveitosa”. “Tirei muitas
dúvidas e agregou o quanto
é importante o exame preventivo. A Capal está ajudando as pessoas que não
têm conhecimento sobre o
assunto a se conscientizar
da importância do exame
e da prevenção”, destacou
Simão.
Anualmente na Capal,

no mês de novembro, acontece uma ação para alertar
os homens da gravidade
do câncer de próstata e da
importância de realizar o
exame. Edson José Carvalho, presidente da Cipa,
conta que a recepção ao
assunto foi muito boa, na
medida em que discutiu alguns estereótipos em torno
da doença. “A palestra desmistificou que a prevenção
tenha alguma relação com
a sexualidade, afinal, como
foi destacado, atualmente
não existe exame que substitua o toque, mesmo com
os avanços tecnológicos”.
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Taxa de desemprego cai para
11,7% em outubro, diz IBGE
A taxa de desocupação fechou o trimestre móvel no mês
de outubro em 11,7%, caindo
0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (maio/
julho), quando a taxa foi 12,3% confirmando que o desemprego
continua em queda no país.
Ainda assim, o país fechou
o trimestre móvel encerrado
em outubro com uma população de 12,4 milhões de pessoas
desempregadas, número que,
no entanto, registra 4% inferior
ao do trimestre encerrado em
julho – menos 517 mil pessoas
sem emprego.
As informações foram divulgadas hoje (29), pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e fazem
parte da pesquisa nacional por
amostra de domicílio - Pnad
Contínua. Em relação ao mesmo trimestre móvel de igual pe-

ríodo do ano passado, quando a
taxa de desemprego estava em
12,2%, com queda de -0,5 ponto
percentual.
Os dados do IBGE indicam que a população ocupada
no final de outubro chegava a
92,9 milhões, um aumento de
1,4% (mais 1,2 milhão de pessoas) em relação ao trimestre de
maio a julho deste ano; e mais
1,5% (1,4 milhão de pessoas) na
comparação com o trimestre de
agosto a outubro de 2017.
Segundo a pesquisa, as 12,4
milhões de pessoas que integravam a população desocupada
no trimestre móvel encerrado
em outubro representava uma
queda de 4,0% (menos 517 mil
pessoas) frente ao trimestre de
maio a julho de 2018. No confronto com igual trimestre de
2017, houve redução de -3,1%
(menos 389 mil pessoas).

NOVOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DA UNINTER
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Diversos Imóveis

CORTO GRAMA - Precisando
de alguém para cortar grama?
Entre em Contato: (42)998561159.
CURSO DE ELETRICISTA - Profissionalizante, na JUMPER Cursos em Jaguariaíva. Inscrições
abertas. Informações pelo telefone (43) 3535-7190.
PODÓLOGA em Jaguariaíva –
Leila - Atende no Salão Duquese
- Fone (43) 9652-4821.

AULAS DE CANTO E VIOLÃO
- Horários flexíveis e Preços
acessíveis. EDER - Fone (43)
99645-4660.
AUTOESCOLA - Carteira A, B,
C ou D, Renovação da CNH, Inclusão de categoria. Autoescola
Ludwig: Jardim Matarazzo, Jaguariaíva, Rua João Tracz, 162.
Fone 43 3535-1086.

VENDE CASA alvenaria, Jaguariaíva, R Plauto Guimarães n°21
Vila Kennedy. A combinar. Weslei,43 99602-8655
TERRENO em Jaguariaíva,
Bairro Jardim BELVEDERE, quadra E, lote 19, Rua Veneza. Fone
(43) 99111-1121.
ALUGA QUARTOS no centro de
Jaguariaíva. Tratar pelos telefones 43 3535-1218 e 43 999842118.

MOTO FALCON ano 2004, impecável. R$ 12 mil. Fone (42)
99972-0043 - Toninho.

UNO Economy, 1.0, impecável, R$ 13.500,00. Fone (42)
99972-0043.

UNO WAY ano 2012, completo, ar, impecável. Valor R$
22.000,00. Fone (42) 999720043 - Toninho.

SANDERO 2009, lindo, R$
17.500,00. . Fone (42) 999720043 - Toninho.

CLIO ano 2003. Expression, 1.0,
completo, valor R$ 13.500,00. .
Fone (42) 99972-0043.

CELTA ano 2007, vidros e travas elétricas, azul, impecável.
Valor R$ 13.500,00. Fone (42)
99972-0043.
ECOSPORT Fristalle, ano 2012,
preta,por R$ 35 mil. Ligue Fone
(42) 99972-0043.

HONDA BIZ, 125cc, 2012, injeção eletrônica, flex, partida elétrica, documento em dia, 50km
rodados. R$ 5.700,00. Tratar
pelo telefone 43 99835-9426.

RODAS e PNEUS - Recuperação de RODAS em PONTA
GROSSA - Alinhamento em 3D,
suspensão, balanceamento, calibragem. West Rodas. R Júlia
Lopes, 49, Nova Rússia – Fone
42 3222-1212.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

LICENCIATURA
Educação Especial
Ciências Biológicas
Física
Música
Química
Ciências da Religião
Sociologia
Teologia
Psicopedagogia
Matemática

SEGUNDA LICENCIATURA

TECNOLOGIA

Veículos

TERRENO em Jaguariaíva, Jardim Primavera, Rua Cascavel,
360m2. A 30 metros do asfalto
e do ponto de ônibus circular.
Informações (43)99111-1121.

BACHARELADO

Geografia
História
Matemática
Pedagogia
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CLASSIFICADOS

Além dos mais de 60 cursos de graduação a distância já
ofertados pela UNINTER, a instituição lança mais 27 cursos, com inscrições para o vestibular já abertas e matrícula
imediata, com orientações sobre as datas de início das aulas.
Em Jaguariaíva e Arapoti, as inscrições par o vestibular
estão abertas nas secretarias dos polos ou agendamento pelos telefones 43 3535-3142 / 43 3557-1724.
E informações completas também pelo site UNINTER.
COM.
Os novos cursos da UNINTER:
Química
Ciências Biológicas
Psicopedagogia
Geografia
História
Matemática
Design Editorial
Design de Animação
Design de Games
Design de Interiores
Design de Produto
Design Gráfico
Artes Visuais

GERAL

Letras
Sociologia
Artes Visuais
Filosofia

Assessoria Executiva Virtual
Blockchain, Criptomoedas e Finanças na era Digital
Coaching e Desenvolvimento Humano
Educador Social
Gestão de Startups e Empreendedorismo Digital
Gestão de E-commerce e Sistemas Logísticos
Marketing Digital
Negócios Digitais
Varejo Digital
Gestão de Trânsito e da Mobilidade Urbana
Saneamento Ambiental
Investigação Profissional (Detetive Particular)
Gestão em Segurança e Defesa Cibernética
Gestão Empreendedora de Serviços
Global Trading: Negócios, Logística e Finanças Globais

APARTAMENTO semi-mobiliado para venda no Ed. Bavária. Excelente
localização próx a UEPG! 98m² com em 3 dormitórios, 2 wc, sala de estar,
coz, área de serviço e 1 vaga de garagem. R$ 270 mil.
CASA para venda no Condomínio Vida Sadia! Possui 310m² 1 sala de
estar, jantar e TV, cozinha, espaço gourmet, lavanderia, 04 dormitórios
(sendo 02 suítes), WC social, 02 vagas de garagem, alarme e piso porcelanato. R$1.200.000,00
CASA em condomínio para venda (Prox. dos ingleses). 225m² com 3
suítes (uma master c/closet e hidro), sala de cinema/home office, sala de
jantar, lavabo, cozinha. Edícula com 95m² 2 banheiros, suíte, copa, cozinha, churrasqueira e garagem. R$ 845 mil.
APARTAMENTO para venda no Ed. Dechandt (Ed.Ônix). 231,09m² de área
útil, com 4 suítes c/ armários nos banheiros, uma c/hidro, ampla sala
de estar c/uma vista incrível, banheiro social, cozinha,móveis planejados,
geladeira e cooktop, área de serviço, 2 vagas de garagem, piso vinílico e
pronto para morar. R$ 1.199.000,00
APARTAMENTO para venda, centro de Ponta Grossa. 72,24m², 1 quarto,
sala 2 ambientes, cozinha, banheiro social, sacada com churrasqueira e 1
vaga de garagem. R$ 195 mil.
APARTAMENTO para venda,Ed. Platinum. Aprox. 106m², 03 quartos c/
piso vinílico (uma suíte) banheiro social, ampla sala de estar e jantar, espaço gourmet integrado com churrasqueira, cozinha, lavanderia com sacada
e 02 vagas de garagem. R$ 590 mil.
CASA no bairro de Oficinas. Possui aprox. 264m² de área construída,
contendo 3 quartos, sendo 1 suíte master, escritório, área de serviço, cozinha, sala de estar e de jantar integradas, lavabo e banheiro social. Na
área externa possui deck de madeira com pergolado, piscina, edícula com
espaço gourmet, despensa e 02 vagas de garagem cobertos. R$ 890 mil.
EXCELENTE SOBRADO, Bairro de Oficinas. Aprox.100 m² com 3 quartos
(1 suíte c/sacada), banheiro social, sala 2 ambientes e cozinha americana,
lavabo, lavanderia, vaga para até 4 carros e área externa com pergolado e
grama. R$ 257 mil.
CASA para venda ,Condomínio Parque dos Franceses, aprox. 300m²,4
suítes c/sacadas, (1 suíte master c/hidro), 6 banheiros, sala 2 ambientes,
área de serviço, espaço gourmet, cozinha planejada e garagem p/ 2 carros.
Estuda-se permuta por imóvel de menor valor. $1.200.000,00
CASA para venda, condomínio Vida Sadia, aprox. 237m - 03 suítes todas
c/sacada e armários (duas c/loset), sala de TV, escritório, sala de estar e
jantar, cozinha c/armários e eletros, despensa, lavabo, lavanderia, espaço
gourmet e 2 vagas de garagem. R$ 980 mil.

P. LIANO LOPES - EIRELI, CNPJ: 23.748.979/0001-86, torna público que
irá requerer ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná), a Licença Prévia para
Atividade de Indústria de beneficiamento de Madeira (Serraria) a ser implantada a Rua Rovilio Christianetti, N 748, Distrito Industrial Ari Fanchin,
Jaguariaíva, Paraná.
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Agronegócios

Sicredi disponibiliza R$ 8,2 bilhões em crédito rural
nos primeiros quatro meses do Plano Safra 2018/19
Com foco em pequenos e médios produtores, liberação de crédito agrícola pela instituição financeira
cooperativa foi 22% maior em relação ao mesmo período do ano passado (julho a outubro de 2017)
O Sicredi – instituição
financeira cooperativa com
mais de 3,9 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros – mantém o
objetivo de contribuir de forma concreta para o incentivo
e crescimento ao agronegócio. De julho a outubro deste
ano, a instituição já disponibilizou R$ 8,2 bilhões em
crédito rural entre custeio,
comercialização, industrialização e investimento, 22%
a mais do que no mesmo
período da safra anterior
(2017/18).
Para operações de investimentos, o Sicredi liberou,
entre julho e outubro, R$ 1,3
bilhão, montante 85% superior ao mesmo período da
safra anterior. Já em custeio,
o incremento foi de 17% nas
liberações, correspondendo
a um total aplicado de R$
6,4 bilhões. Outros R$ 500
milhões foram liberados
para operações de comercia-

Os pequenos e médios produtores rurais continuam sendo o principal foco atendido pelo Sicredi. Foto: AEN/PR

lização e industrialização.
Os pequenos e médios
produtores rurais continuam sendo o principal
foco atendido pelo Sicredi:
83,78% das operações realizadas foram direcionadas a
esses públicos.

“Os dados parciais que
registramos nesses primeiros quatro meses do Ano Safra 2018/19 não só ilustram
a forte atuação que o Sicredi
possui no agronegócio brasileiro para oferecer créditos
aos pequenos e médios pro-

dutores, como também sinaliza a confiança dos produtores associados à instituição
financeira cooperativa na
retomada da economia, para
investirem nos seus negócios”, destaca Antonio Sidinei Senger, superintendente

Programação de Natal

Atividades do Parque do Papai
Noel começam nesse sábado
ARAPOTI
Dezembro está chegando e, com isso, iniciam-se
as celebrações de fim de
ano. Arapoti não foge dessa tradição e já prepara as
atrações que entreterão a
população no Parque do
Papai Noel, que começa a
funcionar neste sábado, 1º
de dezembro, a partir da
20 horas, com a chegada do
Papai Noel e show da banda
MC Barker Rock n’ Roll.

Apresentações culturais
de escolas, instituições, grupos e bandas independentes
ocorrerão todos os dias até
21 de dezembro, data de encerramento das atividades
do Parque do Papai Noel.
Além disso, nos dias 07 e
08 serão realizados os desfiles para escolha da Rainha
do Rodeio 2018, categorias
teen e adulto.
Em caso de chuva no sábado (01), a abertura acontecerá em outra data.

Na Justiça
Governadora determina ações
contra o reajuste do pedágio

Cida quer impedir reajuste que tradicionalmente
acontece em dezembro. Foto: Divulgação/AEN/PR

Atividades no Parque do Papai Noel seguirão
até o dia 21 de dezembro

Paulo Madeira vence eleição acirrada pela
presidência da OAB – Subseção de Wesncelau
ARAPOTI
O advogado arapotiense, Paulo Madeira, foi eleito
o novo presidente da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – Subseção de Wenceslau Braz por
99 votos a 96. A eleição acirrada foi realizada no último
dia 22 de novembro.
Madeira derrotou a chapa encabeçada por Clodoaldo de Meira Azevedo e coordenará a OAB da região no
triênio 2019-2021. A eleição
registrou dois votos nulos,dois brancos e quatro inválidos. A subseção brazense
abrange também os muni-

de Crédito Rural e Direcionados do Banco Cooperativo
Sicredi.
No âmbito do PRONAF
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar), as concessões de
crédito rural também regis-

traram incremento de 22%
em relação ao período de julho a outubro do ano passado, atingindo R$ 2,3 bilhões.
Já no PRONAMP (Programa
Nacional de Apoio ao Médio
Produtor Rural), o crescimento na concessão de crédito rural chegou a 36% no
período, equivalente a R$ 1,7
bilhão, em comparação com
julho a outubro de 2017.
Vale ressaltar que, focado em apoiar os seus associados por meio de produtos
e serviços adequados as suas
necessidades, o Sicredi busca disponibilizar o crédito
consciente. “Ao optar por
tomar o recurso na instituição financeira cooperativa, o
associado está contribuindo
não somente para o crescimento do seu negócio, como
também para o crescimento
da sua cooperativa de crédito e, consequentemente,
para o desenvolvimento local”, finaliza Senger.

Paulo Madeira venceu por apenas três votos de diferença.
Foto: Arquivo Pessoal

cípios de Siqueira Campos,
Jaboti, Pinhalão, Tomazina,
Salto do Itararé, São José da
Boa Vista, Santana do Itararé, Arapoti e Sengés.
Além de Madeira, compõem a chapa vencedora
o vice-presidente Marcelo
Vanzelli,a Tesoureira Cristiane Ferraz dos Santos
Evangelista, o Secretário
Geral Nilson Luiz Filho e
o Secretário Geral Adjunto Celio Aparecido Ribeiro.
Esta é a segunda vez que
Madeira preside a entidade. Ele já esteve a frente da
OAB – Subseção de Wenceslau Braz durante o triênio 2012/2014.

A governadora Cida
Borghetti anunciou que o
Estado vai solicitar à Justiça Federal que não autorize o reajuste das tarifas
de pedágio no Anel de Integração.
“Por todas as situações
que acompanhamos, com
as ações envolvendo a operação Integração acredito
que o reajuste das tarifas
vai aumentar ainda mais o
prejuízo para a economia
do nosso Estado”, afirmou
a governadora. “Construí
um histórico de defesa dos
interesses dos paranaenses nesta relação com os
pedágios, e é esta linha
que continuarei adotando”, acrescentou.
O reajuste anual é
uma cláusula contratual
e a aplicação está prevista
para o dia 1º de dezembro.
As empresas calculam os
percentuais baseados em
uma fórmula paramétrica
composta por índices divulgados pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

De acordo com os contratos, a partir da data do
protocolo do pedido de
reajuste das concessionárias, há um prazo de cinco
dias úteis para conferência dos cálculos pelo Departamento de Estradas
de Rodagem (DER-PR) e
homologação pela Agência Reguladora do Paraná
(Agepar).
O contrato não prevê
medida
administrativa
que impeça o reajuste.
“Por isso, a estratégia de
solicitar à Justiça Federal.
A decisão tem que vir da
Justiça, para que não fique
nenhum passivo para o
Estado ou para os usuários
do Anel de Integração”, explicou a governadora.
As
concessionárias
começaram a apresentar
os índices pretendidos ontem (terça). O DER-PR já
recebeu os cálculos para o
reajuste das tarifas da Ecocataratas, Ecovia, Viapar,
Caminhos do Paraná e Rodonorte.

