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Agronegócio

Safra de grãos do PR poderá
chegar a 37 milhões de toneladas
Relatório
da
safra
2018/2019 divulgado pelo
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e
do Abastecimento, mostra
que a produção paranaense
de grãos pode chegar a 37,1
milhões de toneladas, uma
variação positiva de 5% em
relação à safra anterior.
Segundo o Deral, o milho pode representar 17%
do total nacional na safra
2018/2019. O Estado ocupa a segunda posição no
ranking brasileiro de produção do grão, que é de aproximadamente 95 milhões de
toneladas.
De maneira geral, as
estimativas mostraram pequenas variações na comparação com o mês passado,
com redução de 12% na produção de grãos de verão, por
força da perda da safra de
soja. Além disso, reduziu a
expectativa de produção do
milho safrinha, mas mesmo
assim deve superar 13 milhões de toneladas.
Com a relação à cultura
do trigo, a área de plantio
confirmou-se menor em relação à safra passada. “Porém, as estimativas em termos de produção de grãos

desta safra ainda superam a
do ano anterior”, diz o chefe
do Deral, Salatiel Turra.
Para o secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto
Ortigara, a safra paranaense
ainda pode ser representativa. “Mesmo nesse contexto
difícil, com clima bastante
instável neste ano, temos
uma avaliação positiva da
nossa safra, na mesma linha da safra brasileira, que
tende a ser a segunda maior
da história”, disse. Segundo
ele, o Paraná teve sua maior
produção agrícola na safra
16/17 e, desde então, problemas climáticos afetaram
os melhores desempenhos.
“Mas temos uma produção
digna do esforço dos nossos
agricultores”, acrescentou.

Soja
O relatório do Deral
confirma as projeções de
área e produção para a soja
paranaense de 16,2 milhões
de toneladas, com previsão
de quebra de 17%, aproximadamente 3,4 milhões de
toneladas. O excesso de calor e a falta de chuva foram
determinantes para esse índice, diz o relatório.
A comercialização está

A previsão é de crescimento de 5% em relação à safra anterior

próxima de 52%, o que
equivale a pouco mais de 8
milhões de toneladas. No
mesmo período do ano passado, o índice era de 61%.
Isso comprova que o produtor de soja freou a venda na
expectativa de melhora nos
preços.
Tanto o atraso no plantio norte-americano quanto
o impasse comercial entre
Estados Unidos e China
contribuíram para a queda do preço internacional,
com impacto no mercado
nacional. Nos últimos dias,
as indefinições político-econômicas no Brasil mantiveram o dólar em valores mais

altos. Esse cenário favorece
os exportadores, mas não
indica necessariamente um
bom preço no mercado internacional.
“Ainda não há definição
para a próxima safra brasileira”, diz o economista do
Deral Marcelo Garrido. Os
produtores decidem entre
junho e julho quando iniciar
o plantio. “A expectativa
para a próxima safra depende do plantio nos EUA.
A tendência é que o produtor aguarde a definição da
área norte-americana. Os
próximos 40 dias são determinantes para a decisão”,
afirma.

Infraestrutura

Praça Dona Iza em Arapoti passará
por reconstrução e revitalização
ARAPOTI
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Começaram, neste mês
de junho, as obras na Praça
Dona Iza, localizada entre
a Linha Verde e a Rua dos
Expedicionários. Toda a estrutura antiga, com exceção
da pista de skate (que será
revitalizada), foi removida
para dar lugar a uma nova
e moderna área de lazer e
sociabilidade para a população de Arapoti.
Feita com recursos do
Ministério do Turismo do
Governo Federal, que não
podem ser utilizados para
outros fins, a obra custará
R$ 250 mil e tem previsão
de conclusão para o fim
deste ano. “Esse investi-

mento é resultado de nossos esforços em busca de
recursos juntos as esferas
estadual e federal para recuperar importantes espaços de nossa cidade que se
encontram deteriorados”,
explicou a Prefeita Nerilda
Penna. “São obras de alto
valor que conseguimos realizar sem impactar o orçamento municipal”.
Nerilda ainda destacou que a recuperação dos
espaços de convívio é importante para que a população tenha opções de lazer
diversas e possa usufruir
da cidade cotidianamente.
“Essa obra se junta a outras
estruturas, como a Mini
Arena Multiuso no Jardim

Projeto prevê a reconstrução de toda a praça e revitalização
da pista de skate. Foto: Divulgação

As obras, que se iniciaram na primeira de semana de
junho, serão concluídas no final do ano

Primavera, a revitalização
em andamento do Parque
Cachoeirinha, e academias
ao ar livre, que estamos im-

plantando na cidade com
o objetivo de melhorar a
qualidade de vida da população” concluiu.
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Festa Junina

Nossa História
Prefeitura e Câmara lançam
Mega Arraiá teve muita comida
Concurso Cultural Fábrica de Papel
boa, danças e brincadeiras

JAGUARIAÍVA
O Colégio Mega realizou
no último dia 08 de junho o

“Mega Arraiá”. A festividade
junina aconteceu no ginásio
de esportes da escola e reuniu alunos de todos os anos.

As quadrilhas, as danças
coreografadas, as barracas
e brincadeiras, marcaram a
celebração.

ARAPOTI
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Educação e Cultura e de

Desenvolvimento Econômico e Turismo , com apoio
da Câmara de Vereadores,
lança o Concurso Cultural
RESGATANDO A HISTÓRIA DA FÁBRICA DE PAPEL, direcionado à alunos
da Rede Pública e Particular
de Ensino, com idade entre
8 a 18 anos. O objetivo é
desenvolver junto aos estudantes o conhecimento
e a valorização da história
de seu município, além de
criar material que resgate a
história da comunidade da
Fabrica de Papel ou Fábrica
Mãe, como ficou conhecida.
O Desafio proposto aos
participantes está dividido
em duas categorias: para os

alunos de 8 a 15 anos será
criar um desenho e uma
frase sobre o tema; já para
os adolescentes de 16 a 18
anos, a tarefa é fazer uma
entrevista em vídeo com um
ex-morador da Fábrica. As
inscrições podem ser feitas
no período de 17 de junho a
05 de julho.
Os trabalhos selecionados serão expostos em
estande da Prefeitura Municipal na Expoleite/2019,
nos dias 26 e 27 de julho.
O resultado final será divulgado no último dia do
evento, e os dois primeiros
colocados de cada categoria
ou sub-categoria receberão
premiações em dinheiro.

04

GERAL

Negócios

Sicredi lança pedra fundamental
da segunda agência em Arapoti

Nova agência deve ser inaugurada no 1º semestre de 2020

ARAPOTI
Na tarde desta sexta-feira, 14, a Sicredi Novos
Horizontes deu início à
construção de sua segunda
unidade no município de
Arapoti com a cerimônia de
lançamento da pedra fundamental. Com a presença de
associados, colaboradores,
autoridades, como a prefeita
Nerilda Penna, e representantes da sociedade, a solenidade teve como ponto alto
a apresentação do projeto da
nova edificação que deverá
ser inaugurada no 1º semestre de 2020.
Segundo o presidente
da cooperativa de crédito,
Luciano Klüppel, a nova estrtura contará com os mesmo 700m² da atual agência
e gerará 10 novos postos de
trabalho. “A Sicredi oferece mais uma unidade para
trazer ainda mais conforto
e comodidade ao associado, além de proporcionar

novas vagas de emprego,
aumentando para 70 postos
de trabalho diretamente gerados somente no município
de Arapoti. E aqui este local
(esquina com as ruas Amantino de Camargo e Moisés
Lupion) é simbólico, pois foi
aqui que tivemos a primeira
agência bancária de Arapoti
com o antigo Banco Marcantil e Industrial do Paraná
(Bamerindus)” comentou o
presidente.
O
diretor-executivo,
Neuri Saggin, destacou o
aumento do número de associados como uma das razões da necessidade de uma
nova unidade na cidade.
“Recentemente em Arapoti
ultrapassamos a marca de
cinco mil associados e a nossa agência já estava ficando
sobrecarregada e decidimos
abrir essa segunda unidade
em um ponto estratégico,
central e de fácil acesso à
população arapotiense” falou Neuri.
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Com mais de 5 mil associados em Arapoti fez
se necessária uma nova unidade

A prefeita Nerilda Penna
prestigiou a cerimônia e destacou a importância do novo
investimento da Sicredi na
cidade. “Isso mostra o quanto a força do cooperativismo
dá resultado e o quanto o
Sicredi cresceu e se desenvolveu ao longo destes anos,
sempre contribuindo com o
nosso município” disse.
O gerente da unidade de
Arapoti, Mauro Endo, destacou que no que vem a inau-

guração da nova agência
será simbólica, pois marcará os 15 anos do Sicredi em
Arapoti. “Quem imaginaria
que 15 anos atrás, começando com 20 associados,
hoje estaríamos ultrpassando cinco mil e inaugurando
uma nova unidade. Isso é
fruto de empenho, dedicação e trabalho de toda uma
equipe de colaboradores e
associados” enalteceu o gerente.

A cerimônia contou com a presença de autoridades,
entre elas, a prefeita Nerilda

Cidadania
Cooperativas de Arapoti
revitalizam Linha
Verde no Dia C 2019

A iniciativa é das cooperativas CAPAL, Ceral e Sicredi Novos
Horizontes, com o apoio da Prefeitura.

ARAPOTI
A cidade recebe no dia
6 de julho a ação “Linha
+ Verde”, uma iniciativa
das cooperativas CAPAL,
Ceral e Sicredi Novos Horizontes. A ação será realizada por conta do Dia
de Cooperar (Dia C), um
movimento criado com o
objetivo de divulgar o cooperativismo por meio de
ações sociais voluntárias.
Em Arapoti, a ideia
é revitalizar os espaços
utilizados pela população
da cidade para caminhar,
correr e pedalar na Linha
Verde. A ação conta ainda
com a adesão da Prefeitura de Arapoti, que realizará o recapeamento da
pista.
Os cerca de 70 voluntários, funcionários da
CAPAL, Ceral e Sicredi
Novos Horizontes, prati-

carão o voluntariado fazendo o corte da grama,
poda das árvores, plantio
de flores, pintura na pista, pintura da escada que
atravessa a linha e a instalação de placas de sinalização.
A participação das
três cooperativas no Dia
C reedita uma parceria
que já vem dando certo há
alguns anos, sempre com
ações de muita relevância
para o município de Arapoti. No ano passado elas
se juntaram para revitalizar a Biblioteca do Colégio Rui Barbosa. O espaço
recebeu 200 livros novos,
nova decoração e uma
área externa de leitura.
A campanha é promovida em âmbito nacional pela Organização das
Cooperativas Brasileiras
(OCB), com a participação de vários Estados.
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Direito Vivo
Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Lei de Empresa
Simples de Crédito
O Presidente da República tem se destacado por
medidas polêmicas, como sugerir a não aplicação de
multa pelo transporte de crianças em veículos sem
cadeirinha, ou mesmo a autorização de comercialização para 196 agrotóxicos proibidos pela Anvisa.
As medidas polêmicas têm versado a respeito de
assuntos de segurança pública, saúde e educação,
dentre outras áreas.
Contudo, dentre as novas medidas governamentais adotadas concretamente, algumas são de caráter
louvável, tal como a Lei de Empresa Simples de Crédito.
A Empresa Simples de Crédito atinge a espinha
dorsal da Lei de Reforma Bancária de 1964, segundo
a qual o funcionamento de instituições financeiras somente poderia ser efetuado com Autorização do Banco Central do Brasil.
Agora, com a Lei de Empresa Simples de Crédito,
qualquer pessoa poderá abrir uma empresa simples
de crédito para emprestar recursos no mercado local
para micro e pequenas empresas.
Segundo o Ministério da Economia, pessoas físicas poderão abrir uma ESC em suas cidades e emprestar dinheiro para pequenos negócios, como cabeleireiros, mercadinhos e padarias.
Não há exigência de capital mínimo para a abertura da empresa, mas a receita bruta anual permitida
será de no máximo R$ 4,8 milhões, vedada ainda a
cobrança de encargos e tarifas.
"Nossa esperança agora é que, com a empresa
simples de crédito, nos mais diversos cantos do Brasil, possamos emprestar dinheiro, com juro menor.
Você, que tem um dinheirinho na poupança, tire da
poupança, abra uma empresa e comece a emprestar
dinheiro para quem produz e trabalha neste país",
afirmou o senador Jorginho Mello (PR-SC), em discurso na cerimônia de sanção da nova lei. Mello é o
autor do projeto legislativo que deu origem à empresa
simples de crédito (fonte: www.aasp.org.br).
"A empresa simples de crédito é aquele indivíduo
que, sem autorização nenhuma, porque não precisa
de autorização, simplesmente registra uma empresa,
que é simples de crédito, e passa a emprestar na sua
comunidade, a um juro que vai ser com certeza menor do que é oferecido na região, porque hoje os grandes bancos captam de todos, mas só emprestam para
alguns", disse Afif (fonte: www.aasp.org.br)
Apesar do nome, as empresas simples de crédito terão regime tributário de empresa normal, pelo
lucro real ou presumido, não podendo, portanto, enquadrar-se no Simples, regime aplicado exclusivamente às micro e pequenas empresas.
Antes da Lei de Empresa Simples de Crédito quem
efetuasse empréstimos com cobrança de juros sem
autorização do Banco Central estaria praticando um
ato ilícito penal e cível, respondendo inclusive pela
repetição de indébito pelos juros cobrados a título de
agiotagem.
Agora, com a Lei de Empresa Simples de Crédito a
concessão de empréstimos em dinheiro será considerada uma atividade lícita, se obedecer condições que
se revelem compatíveis com este benefício (empréstimos com juros menores do que os praticados por
instituições financeiras).
Vê-se que o ordenamento jurídico nacional está
passando por profundas transformações e inovações.
Cabe aos cidadãos estarem atentos a estas mudanças
relevantes e tirarem o melhor proveito das mesmas.
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Lazer

Jaguariaíva investe em projetos para
tirar crianças e adolescentes das ruas
tes.

JAGUARIAÍVA
Com uma programação
de 11 campeonatos exclusivamente municipais, que
ocorrem anualmente, o Departamento de Esportes,
pertencente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Esportes (SMECE), envolve
atualmente aproximadamente 2 mil pessoas em torneios
promovidos pelo município.
O Agita Jaguariaíva é um
projeto que, de acordo o diretor de Esportes, Edson Jacobs, o Edão, se ramificou em
diversos núcleos, que são responsáveis pelo treinamento,
acompanhamento e avaliação
dos participantes em modalidades como futsal, vôlei, basquete, xadrez, futebol, dança,
ginástica rítmica, tênis de
mesa, handebol e capoeira,
além do Projeto de Recreação
nas Escolas, que atende mais
de 3 mil alunos da rede municipal.
São desenvolvidos, a
partir do Agita Jaguariaíva,
eventos como a Copa de Futsal Adulto com 365 atletas divididos em 28 equipes; também a Copa Jaguar de Futsal
Adulto, voltada ao público
masculino a partir de 16 anos
e feminino a partir de 14, com
355 atletas; a Copa Mirim de
Futsal, chamada “Copinha”,
que já conta com 9 edições
realizadas e 315 participantes
e outras competições como
Campeonato Master de Futebol.
Além dos campeonatos
de futsal, outros esportes
também agitam Jaguariaíva
como o Campeonato Municipal de Queimada, que envolve cerca de 500 crianças

Um dos objetivos principais é incentivar o jovem a
ocupar seu tempo com atividades esportivas

anualmente, também o Torneio Municipal de Voleibol e
o Torneio de Xadrez que têm,
juntos, uma participação de
aproximadamente 300 alunos.
O público do interior
do município também tem
uma competição voltada exclusivamente para os atletas
da zona rural, o Torneio de
Futsal e Futebol Rural, que
ocorre seis vezes ao ano. Esta,
como pontua a vice-prefeita e
secretária da Smece, Alcione
Lemos, é mais uma forma de
valorização, que faz do setor
de Esportes um abrangente
e completo serviço prestado à
população.
“Nosso trabalho no Esporte tem sido focado em
ampliar constantemente as
modalidades oferecidas, alcançando todos os públicos
sem deixar ninguém de fora.
Os investimentos na estruturação do departamento
permitiram que hoje Jaguariaíva tenha quatro espaços
públicos direcionados ao
treinamento dos alunos, além
das quadras nas escolas, e 16

profissionais envolvidos exclusivamente com o Esporte”,
afirma.
Este leque de eventos esportivos que se consolidaram
ao longo dos últimos anos
visa, principalmente, oportunizar as crianças e adolescentes uma forma de lazer fora
das ruas, como salientou o
prefeito José Sloboda. “Com
os alunos envolvidos com o
Esporte, diminuímos a incidência de evasão escolar, tiramos as crianças e adolescentes das ruas e aumentamos
o interesse dos alunos pelos
estudos, são sonhos que estão
sendo construídos através do
comprometimento da nossa
administração”, pontuou o
prefeito.
A Corrida Rústica do Trabalhador, promovida e organizada pela prefeitura municipal, também tem reunido
centenas de pessoas todo ano.
No intuito de combater o sedentarismo e tentar uma medalha, pessoas de toda região
se inscrevem para participar.
Neste ano foram 36 premiações e mais e 700 participan-

Outros torneios de nível
regional, estadual e até continental, como é o caso do
Dia do Desafio, foram aderidos pelos jaguariaivenses.
Também tem equipes de Jaguariaíva em campeonatos
como o Regional de Siqueira
Campos, AMCG Esportes e
Mostra Paranaense de Dança.
Anualmente, são investidos aproximadamente R$
95 mil em eventos esportivos,
um incentivo que, de acordo
com o diretor de Esportes, só
tem trazido resultados positivos.

Recreação nas escolas
A implantação de recreação nas escolas foi estruturada a partir de 2015, quando os
alunos começaram a receber
de fato aulas de Educação Física nas escolas. Quem orienta os alunos neste momento
de recreação são estagiários
do curso de Educação Física.
Um investimento que deu
certo e hoje permite que as
crianças da rede municipal
tenham uma das aulas mais
queridas da grade duas vezes
por semana.
De acordo com o diretor de Esportes, esse contato
dos estagiários com os alunos permitiu que durante as
aulas fossem feitas também
sondagens de talentos, possibilitando assim, que cada aluno fosse encaminhado para a
modalidade esportiva com a
qual se identifica. A partir disso, os alunos passaram a ser
treinados de maneira mais
direcionada e isso melhorou o
desempenho até em campeonatos intermunicipais, como
explica Edão.

Trânsito

Governo acaba com obrigatoriedade de simulador para tirar carteira
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas,
afirmou que o governo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de simuladores
para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH). A medida foi aprovada durante a primeira
reunião do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Além de acabar com a obrigatoriedade do uso de simulador, o Contran também diminuiu de 25 para 20 horas
o número de aulas práticas
para os aspirantes a habilitação da categoria B.
“A gente já vinha falando ao longo do tempo e hoje

estamos tirando a obrigatoriedade dos simuladores,
que passam a ser facultativos. Será uma opção do condutor fazer a aula ou não.
Se ele julgar necessário que
aquilo é importante para a
formação dele, de que não
está seguro de sair para aula
prática, ele poderá fazer. Se
não quiser, ele não terá que
fazer a aula de simulador”,
disse o ministro.
O prazo para a implementação da nova regra é de
90 dias. Com a mudança, o
condutor terá que obrigatoriamente fazer 20 horas de
aulas práticas. Se optar pelo
uso do simulador, serão 15

Ministro disse que simulador não tem eficácia comprovada.
Divulgação/Ministério das Cidades

horas de aulas práticas e 5
horas no equipamento.
“O simulador não tem
eficácia comprovada, ninguém conseguiu demonstrar que isso tem importância para formação do
condutor. Nos países ao
redor do mundo, ele não é
obrigatório, em países com
excelentes níveis de segurança no trânsito também
não há essa obrigatoriedade. Então, não há prejuízo
para a formação do condutor”, disse Tarcísio.
De acordo com o ministro, a medida visa reduzir
a burocracia na retirada da

habilitação. O ministro disse estimar uma redução de
até 15% no valor cobrado
nos centros de formação de
condutores.
“Isso é importante para
muito centro de formação de condutores que não
possuíam o equipamento.
Agora eles não vão precisar
adquirir o equipamento ou
fazer comodato e isso certamente terá um custo na carteira. As aulas de simulador
têm um custo diferente, mas
dá para estimar que a gente
vá ter uma redução de até
15%. A ideia é deixar que o
mercado defina isso”, disse.
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Kaipira Fest movimentou o
Ensino
“arraiá” das Faculdades Fati-Fajar Fati/Fajar realizou a

tradicional Semana Acadêmica

Entre os dias 27 e 31 de
maio, as Faculdades Fati/
Fajar organizaram a XVII
Semana Acadêmica. Evento
tradicionalmente realizado
todos os anos com a tarefa
de contribuir permanentemente com a sociedade
através das práticas de ensi-

ARAPOTI
Realizado na última
quinta-feira, 13 de junho,
no campus de Arapoti das

Faculdades Fati/Fajar, o
“Kaipira Fest” movimentou toda a comunidade
acadêmica e representantes da sociedade. A festa

deste ano foi o maior sucesso, teve gente bonita,
comida boa e muita animação. Confira algumas
imagens:

no, pesquisa e extensão.
A iniciativa teve palestras relevantes do cenário atual, ministradas por
profissionais de renome
nacional, das áreas de Administração, Contabilidade,
Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Le-

tras e Pedagogia. A Semana
Acadêmica foi aberta para
os alunos e toda a comunidade.
Os eventos aconteceram
nos campi de Arapoti e Jaguariaíva e também na sede
da Aciaja e Clube Apaaloosa, ambas em Jaguariaíva.

Educação
Projeto “Faculdade Amiga da Escola”
é apresentado em escolas de Sengés
JAGUARIAÍVA
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Neste mês de junho foi
a vez de instituições de ensino de Sengés receberem
o “Faculdade Amiga da Escola”, projeto desenvolvido
pela Fati/Fajar que consiste na realização de oficinas
dinâmicas que buscam demonstrar as possibilidades
de carreira em cada curso
superior.
Na manhã de quinta-feira, 13, os alunos do terceiro
ano do ensino médio do Colégio Estadual Erasmo Braga receberam uma oficina
de Engenharia Florestal. À
tarde, os alunos do Colégio
Costa e Silva também tiveram oficina de Engenharia
Florestal com a professora
Daniela Magossi, além de

oficina de Pedagogia com
a professora Michelle Fernanda.
A “Faculdade Amiga da
Escola” tem o objetivo de

aguçar e fazer brotar nos
jovens alunos que estão terminando o ensino médio o
interesse na escolha de um
curso de ensino superior.

LS Saplas serviços e instalações elétricas
- Padrão Copel, predial, residencial e industrial - Instalação e manutenção elétrica - Urbanização
- Construção Civil - Pinturas em geral - Equipe técnica capacitada, atendimento 24 horas
Ligações ou WhatsApp (42) 9 98581564
Rua Bento Gonçalves, 234 – Colônia Dona Luiza
Atendemos Ponta Grossa e toda região dos Campos Gerais. Consulte-nos!

Parabéns aos aniversariantes colaboradores da
Jaguar Contabilidade: Thiago, Rafaela, Lucas e Brenda.

Comemorou aniverário no
dia 11 de junho, Thamirys Colodel, colaboradora da JUMPER Profissões e Idiomas.
Recebeu muitos cumprimentos! Parabéns, Thamirys!
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Beleza
Quem será a nova Miss Jaguariaíva?
JAGUARIAÍVA
No início deste mês
de junho foi oficialmente dada a largada ao Miss
Jaguariaíva 2019, evento
realizado pela Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Jaguariaíva
(ACIAJA). Para o concurso
deste ano, nove candidatas
estarão concorrendo ao título de mulher mais bela
de Jaguariaíva e estarão
representando o município
no Miss Paraná.
A disputa pela tão desejada coroa acontecerá no
dia 31 de agosto às 20h no
clube Recreativo Municipal. Logo após o concurso,
acontecerá o baile com a
Banda Brasil 2000.

Isadora Mello

A Preparação
Cada candidata representa uma empresa ou
instituição de Jaguariaíva, que estará sendo a patrocinadora oficial de sua
participante. Além dos patrocinadores das meninas
concorrentes, a Aciaja conta com um time composto
por 15 profissionais, os
quais serão responsáveis
pela preparação das candidatas.

o melhor baile de todos os
tempos” informou a ACIAJA, através de comunicado
nas redes sociais.

As Candidatas

“Serão 5 horas de baile, onde a proposta é diversão. Dançar do começo
ao fim. No palco, a Banda
Brasil 2000 se apresentará com 14 integrantes, os
quais prometem superar a
expectativa de todos. Será

- Isadora Mello (Positivo)
- Rayssa Costa (Ponto
Final)
- Ana Tramontin (Loja
Ruiz)
- Kassiane Felix (Josymix)
- Bruna Cordeiro (GVK
Montagem)
- Yasmin Benatto (Di
Re)
- Izabela Jorge (Casa
Bachir)
- Marya Sedor (Ana Lu
Boutique)
- Paula Nogueira (Vanessa Modas)

Rayssa Costa

Ana Tramontin

O Baile

Desenvolvimento
Arapoti busca roteiros para fomentar o turismo
ARAPOTI
Um grupo de entusiastas forma o Conselho de Turismo de Arapoti (COMTUR), e há
quase um ano, com apoio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, vem
buscando alternativas para fomentar o setor
no município. Uma das ações mais recentes
da parceria é a criação de roteiros de visitação,
que contemplem histórias envolventes, lugares cativantes, e claro, boa comida.
Há duas semanas, o COMTUR passou
o dia explorando a Rota da Colonização, um
passeio experimental que inicia na Igrejinha
– patrimônio tombado no centro da Cidade,
passa pelas atrações locais Casa do Imigrante,
Igreja Reformada, nos Museus da Imigração
Holandesa, da Agricultura e do Trator, aprecia almoço típico e para encerrar, um completo café colonial. A jornada leva os visitantes ao passado, pois quem mostra os locais e
conta histórias da colonização são autênticos
imigrantes holandeses, filhos das famílias colonizadoras que chegaram a Arapoti no início
da década de 60. Todo o trajeto pode ser feito
de Van ou de ônibus, por isso é uma excelente
opção para quem tem dificuldades com longas
caminhadas.
O ponto de partida da Rota é a Igrejinha
de São João Batista, atrativo religioso que integra a Rota do Rosário, formada por 11 municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais e
que tem como objetivo desenvolver o turismo
da região. Construída em madeira no ano de
1929, e em alvenaria no fim da década de 40,
o patrimônio é um símbolo religioso da cidade de Arapoti e referência da festa em louvor
ao Padroeiro, que acontece nos dias próximos
a 24 de junho. “O turismo é uma importante
ferramenta para favorecer o desenvolvimento

Grupo de entusiastas tentam desenvolver
atrativos turísticos no município

Kassiane Felix

Izabela Jorge

Bruna Cordeiro

Marya Sedor

16 de junho de 2019

FOLHA PARANAENSE

Yasmin Benatto

Paula Nogueira

Igrejinha é um dos patrimônios tombados
pelo Município e uma das rotas.

regional, através da oferta de serviços, gastronomia e da venda de produtos artesanais,
sempre pensando na preservação do meio
ambiente”, fala o pároco de Arapoti e Coordenador da Rota do Rosário, padre Celso Miqueli. “Aliar religião e turismo é enriquecer ainda
mais uma experiência que já é abundante. Assim como a fé, o turismo não vê fronteiras”.
Religião, cultura ou natureza, quais atrativos Arapoti tem a oferecer? “Tudo isso e mais
um pouco”, responde o Presidente do COMTUR, Dirceu Ferreira Paz Junior. “Porém o turismo ainda é pouco explorado no município.
Queremos encantar os viajantes com nossas
belezas e nosso povo, e para isso estamos buscamos melhorar as estruturas de recepção, de
alimentação e transporte, sem deixar de pensar de forma sustentável e na preservação da
nossa natureza”, concluiu.
Outro passeio, que também está em fase
experimental, quer aliar fé e a produção apícola. É a Rota do Profeta João de Maria, que
vai passar por locais de peregrinação e propriedades rurais que tenham produção de mel
e outros produtos derivados. O Profeta João
de Maria, também conhecido como o Monge
do Paraná, passou por diversas cidades abençoando fontes, realizando curas com ervas e
aconselhamentos religiosos. “Nosso objetivo é
formatar as rotas turísticas e buscar parcerias
com a iniciativa privada para a comercialização de pacotes a grupos que queiram conhecer
as belezas de Arapoti, seja voltado ao turismo
religioso, cultural e histórico, ou de natureza”,
explicou a Secretária de Turismo, Francielen
Stein.

CURSO DE MECÂNICA DE MOTOS
INICIA NESTE DIA 18, TERÇA
Em Jaguariaíva, o curso profissionalizante de MECÂNICA
DE MOTOS, pela JUMPER Profissões e Idiomas, começa nesta
semana, terça-feira, 18/06.
O curso capacita o profissional a executar atividades de prevenção e correção, reparações e
regulagens do motor, sistemas
de freios, suspensão, direção e
transmissão, seguindo especificações técnicas do fabricante
e normas de qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança no
trabalho.
Tudo para garantir o perfeito
funcionamento da motocicleta e
segurança do motociclista.

CONTEÚDO DO CURSO
O curso vai ensinar os seguintes conteúdos: Classificação
por cilindradas, sistema fundamental da motocicleta, sistema
elétrico, ferramentas e instrumentos de medição, terminologia do motor, lubrificação e funções do óleo, motores, sistema
de explosão de gases, rotação
de válvulas, calibre de lâminas,
o acelerador, embreagem para
motos, transmissores, relações
de engrenagem, suspensão e
freios, ignição para bateria, sistema de iluminação, dínamo de
partida, carburador, procedimentos de regulagem, sistema
de arranque e buzina e como
abrir uma oficina padrão.

