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Nesta terça-feira, 18 de dezembro, Arapoti completa 63 anos de 
emancipação político-administrativa. Confira um pouco dessa história.
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Nesta terça-feira, 18, o 
município de Arapoti cele-
bra 63 anos de emancipa-
ção político-administrati-
va. Segundo o Dicionário 
de Palavras Brasileiras de 
Origem Índigena, de Clovis 
Chiaradia, o termo Arapoti 
é de origem Tupi-guara-
ni, sendo “Ara” traduzido 
como tempo e “poti” (ra) 
como flor, flor de firma-
mento. Juntando-se os ter-
mos, temos algo como tem-
po de flores, que simboliza 
a primavera e que foi po-
pularmente traduzida pela 
tradição local, como Cam-
pos Floridos.

Apesar das dificuldades 

que os municípios brasilei-
ros têm enfrentado nos últi-
mos anos, Arapoti, mesmo 
não fugindo dessa realida-
de, continua com seus belos 
campos floridos e chega a 
este aniversário esbanjando 
a vitalidade de suas belezas 
naturais. Se por um lado, a 
gestão administrativa não 
satisfaz em 100% a sua 
população, por outro, este 
cidadão arapotiense pode, 
apesar das mazelas sociais, 
se sentir abençoado em mo-
rar em uma cidade pacata, 
agradável e aconchegante.

Se por um lado, reflete o 
nível mais elevado da desi-
gualdade social brasileira, 
(com uns poucos, muito ri-
cos e outros muitos, muito 

Na tradição bíblica, 
após 400 anos de escra-
vidão no Egito, Deus pro-
meteu que livraria o povo 
hebreu das mãos dos egíp-
cios e os levaria até uma 
terra em que “mana leite e 
mel”, a prometida Canaã. 
Traçando um paralelo com 
a realidade atual, Arapoti 
também pode ser conside-
rada uma terra abençoada 
e que mana leite e mel.

Além da alta produtivi-
dade de sua bacia leiteira, 
com uma produção de 70 
milhões de litros de leite 
por ano, conforme dados 
de 2017 divulgados pela 
cooperativa Capal, Ara-
poti também passa a se 
destacar e ser reconhecida 
nacionalmente pela alta 
produção de mel. Segun-
do dados fornecidos pela 
EMATER, foram produzi-

dos pelos apicultores ara-
potienses, no ano passado, 
1.500 toneladas de mel. 
Esta marca faz de Arapoti 
o maior produtor do es-
tado e um dos maiores do 
país.

Hoje existem mais de 
70 produtores se dedican-
do à apicultura no muni-
cípio e que se dividem em 
duas entidades, a AAPI-
CAF e a Arapomel. Segun-
do o apicultor Daunei Luiz 
de Oliveira, aproximada-
mente 150 famílias arapo-
tienses sobrivem da cultu-
ra, o que gera uma injeção, 
segundo ele de aproxima-
damente R$ 15 milhões na 
economia do município. 
“Esse é um dinheiro que 
fica aqui no comércio de 
Arapoti” explica. Até por 
isso, ele acredita que a ati-
vidade deveria ser melhor 
valorizada, principalmente 
pelo poder público.

Apesar das dificuldades, os 
campos continuam floridos

Terra que mana leite e mel
Arapoti 63 anos Arapoti

ARAPOTI

ARAPOTI

Campos Floridos de Arapoti celebram 63 anos. 
Fotos: Elliezer J. Silva

pobres) por outro reflete a 
garra do trabalhador que 
acorda cedo e dá o seu suor 
para colocar o pão na mesa 
e garantir o sustento digno 
de sua família. Não dife-
rente de muitos municípios 

brasileiros que vivem esses 
mesmos contrastes, Arapoti 
assim caminha. Porém com 
os campos ainda floridos, 
trazendo esperança para o 
seu povo de que dias me-
lhores virão.

Na última quarta-feira, 12, a Festa 
de Peão de Boiadeiro teve início com 
o show dos pratas da casa, Leandro 
Correia e Aílson. Já no dia seguinte, 
com a Arena lotada, a dupla Maiara 
e Maraísa, atração musical de maior 
relevância a pisar nas festividades dos 
63 anos de Arapoti, contagiou a plateia 
e emplacou uma sequência de hits que 
têm estourado nas paradas brasileiras 
há mais de dois anos.

O clima contagiante da população 

Arapoti comemora 63 anos com festa 
de peão e cerimônia cívica simbólica

ARAPOTI

A Arena lotada para acompanhar o show 
da dupla feminina. Foto: Divulgação

Dupla Maiara e Maraísa: Que astral 
foi esse Arapoti? Foto: Divulgação

Shows continuam até este domingo com 
Gilberto e Gilmar. Foto: Divulgação

Produção de leite em Arapoti foi de R$ 70 milhões de 
litros no ano passado? Foto: Divulgação

Arapoti conta com mais de 70 apicultores que produzem 1.500 
toneladas de mel por ano. Foto: Reprodução

arapotiense empolgou as meninas que 
retribuíram com muita energia. “Êêê 
quinta-feira animada geeeeente. Que 
astral foi esse Arapotiiii? Muito bom 
receber esse carinho todo, viu Paraná? 
Todo mundo cantando as modas apai-
xonadas com a gente. Faz tudo valer a 
pena! Valeu demais galera! Até a pró-
xima!” escreveu a dupla em sua Fan 
Page no Facebook.

A festa seguiu com Fiduma e Jeca 
nesta sexta-feira, 14 e fecha com Fred 
e Gustavo neste sábado, 15 e com a 
tradicinal dupla Gilberto e Gilmar no 
domingo, 16. O Rodeio em touros foi 
mais uma vez comandado pelo locutor 

Valtinho dos Santos que soube condu-
zir a plateia com sua tradicional vita-
lidade. O público se divertiu com as 
montarias.

Diferentemente de outros anos, a 
Festa de Peão deste ano termina antes 
do dia de aniversário de Arapoti, ce-
lebrado nesta próxima terça-feira, 18 
de dezembro. Com isso, poucas são as 
atrações previstas para o dia do ani-
versário. A Prefeitura Municipal pro-
gramou apenas uma cerimônia cívica 
a partir das 08h com a troca das ban-
deiras.
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Luzes, cores e músicas 
que celebram o nascimen-
to de Cristo e a chegada do 
novo ano já estão por toda 
parte em Jaguariaíva. É o 
X Natal para Todos, even-
to que terá abertura oficial 
neste sábado, 15, com a che-
gada do Papai Noel na Pra-
ça Getúlio Vargas, Cantata 
de Natal e saudação à popu-
lação pelo prefeito José Slo-
boda e vice-prefeita Alcione 
Lemos.

Até dia 21, em todas as 
noites, haverá brincadeiras 
de palco, abertura da Ca-
sinha do Papai Noel, dis-
tribuição de brinquedos, 
apresentações de corais, 
cantores e grupos de dança 
na praça. No encerramento 
haverá show pirotécnico e 
entrega de bolas, carrinhos 
e bonecas.

As atrações culturais 
ocorrem num palco, mon-
tado em frente à Estação 
Cidadã. Ao mesmo tempo 
em que se confraternizam 
e prestigiam as apresenta-
ções na praça, as famílias 
poderão degustar quitutes 
natalinos nas barracas das 
instituições filantrópicas.  

O Papai Noel vai re-
ceber as crianças e distri-

buir doces, na “Casinha do 
Noel”, a partir das 20h30 
nesta semana. Ele já passou 
pelos bairros entre os dias 
11 e 14, com distribuição de 
balas para as crianças.

Pelo quarto ano conse-
cutivo, através de sorteio, 
jaguariaivenses contribuin-
tes poderão ganhar grandes 
presentes no final de ano. 
No encerramento do X Na-
tal para Todos (21), a partir 
das 20 horas, a prefeitura 
sorteia um carro zero qui-
lômetro, uma moto e cinco 
televisores Smart.

Concorrem a esses prê-
mios aqueles que retira-
rem os cupons disponíveis 
da campanha “Jaguariaíva 
em Recuperação Fiscal”, 
que visou incentivar o pa-
gamento em dia do IPTU 
(imposto predial e territo-
rial urbano). Nota fiscal do 
ISSQN (imposto sobre ser-
viços de qualquer natureza) 
e emplacamento de veículo 
no município também dá 
direito a cupons. Eles de-
vem ser preenchidos com 
os dados do contribuinte e 
a inscrição do imóvel.

O X Natal para Todos é 

Jaguariaíva realiza abertura do X Natal para Todos

Aconteceu na Câmara 
Municipal de Jaguariaíva, 
audiência pública para apre-
sentação dos anexos das me-
tas fiscais, programas e ações 
referentes à Lei Orçamentária 
Anual (LOA), para o exercício 
de 2019. O prefeito de Jagua-
riaíva, José Sloboda (Juca), 
vice-prefeita e secretária mu-
nicipal de Educação, Cultura 
e Esporte, Alcione Lemos, 
vereadores, secretários muni-
cipais, servidores públicos e 
membros da comunidade in-
teressados acompanharam a 
apresentação.

Os dados técnicos da LOA 
2019 foram apresentados pela 
secretária municipal de Plane-
jamento, Nara Giselle Bueno. 
Ela apresentou que a previsão 
de receitas e despesas para 
o próximo ano é de mais R$ 
112 milhões, incluindo todas 
as secretarias e serviços da 
Prefeitura Municipal, Serviço 
Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae) e Instituto 
de Previdência e Assistência 
aos Servidores Públicos Muni-

cipais (IPAS).
No início da audiência, 

o prefeito Juca esclareceu 
que não seriam discutidas a 
questão de plano de cargos e 
salários na área da educação. 
Conforme ele, no início do 
ano a proposta é apresentar a 
todos os servidores a situação 
da arrecadação e despesas do 
município e buscar uma solu-
ção em conjunto.

Embora Jaguariaíva este-
ja com suas contas em equi-
líbrio, neste momento um 
aumento maior nas despesas 
com pessoal compromete o 
orçamento. O prefeito Juca 
explicou que o pequeno incre-
mento obtido na arrecadação 
não acompanhou a inflação. 
Além disso, no próximo ano, o 
aporte financeiro obrigatório 
que a prefeitura terá que pa-
gar ao IPAS (instituto próprio 
de previdência) chega perto de 
R$5 milhões. Este valor é bem 
mais que o valor projetado de 
arrecadação em recursos li-
vres.

Ao final da audiência o 

prefeito Juca respondeu ques-
tionamentos e anunciou a en-
trega de várias obras à popula-
ção, entre elas a ampliação da 
ponte de concreto de acesso à 
Cidade Alta, 16 veículos e má-
quinas, canalização do Córre-
go Santa Cecília, sete parques 
infantis, entre outras.

De acordo com Sloboda, 
serão mais de R$5 milhões em 
obras entregues neste final de 
ano. Cerca de 90% foram fei-
tas com recursos oriundos de 
convênios com Estado e Go-
verno Federal, relatou, visto 
que os recursos arrecadados 
pelo município em sua maio-
ria estão comprometidos com 
a manutenção dos serviços.

Anunciou a assinatura do 
convênio para início da cons-
trução do condomínio para 
idosos e a licitação para pavi-
mentação de novas ruas, na 
ordem de mais R$ 4 milhões. 
Disse ainda que entre os re-
sultados buscados para desen-
volvimento do turismo, está 
a possibilidade de arrecadar 
perto de R$ 1 milhão com um 
projeto envolvendo o Vale do 
Codó.

Jaguariaíva prevê um orçamento 
de R$ 112 milhões para 2019

Finanças

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

EXPEDIENTE
Propriedade da empresa: SOMAR & EDUCAR SS LTDA. CNPJ 
84.791318/0001-28 – Rua João Tracz, 162 – Jardim Matarazzo – CEP 
84200-000 - (43) 3535-3142 / (43) 9111-1121 TIM, e-mail: folha@folha-
pr.com.br Diretor: Augustinho A. Ludwig. Jornalista e redator: Diego 
Fernandes Soares DRT/PR 5005. Diagramação: Fábio A. Ribeiro. Fo-
tos: Foto e Arte Estúdio, Diego F. Soares e Assessorias.FOLHA ONLINE: 
www.folhapr.com.br: Reinaldo Ferreira Júnior. OBS.: Os artigos assina-
dos não representam necessariamente a opinião do jornal e são de res-
ponsabilidade de seus autores.

Sorteio de presentes

Palacete do Noel 

Investimentos

Escolas municipais

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS 
NA ESTAÇÃO CIDADÃ “AGENTE DURVALINO 

DE AZEVEDO” - X NATAL PARA TODOS

uma realização da Prefei-
tura Municipal de Jagua-
riaíva, sob a coordenação 
da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Es-
porte (Smece), com parce-
ria das demais secretarias 
municipais, funcionários, 
empresas e voluntários. 
Uma das grandes atrações 
do evento é o “Palacete do 
Noel”. Trata-se de uma casa 
completa para estadia do 
“Bom Velhinho”, montada 
no Museu Municipal Conde 
Francisco Matarazzo. Entre 
os cômodos personalizados 
está o quarto do Noel, onde 
as crianças observam o Pa-
pai Noel dormir e até ou-
vem o ronco do Noel.

O encantador Palacete 
do Noel está aberto à visi-
tação geral há alguns dias, 
permanecendo até 21 de de-
zembro, das 18h às 22h. Vi-
sitantes de várias cidades já 
passaram pelo local. Quem 
quiser conferir deve dirigir-
-se ao KM-213 da PR-151.

Para facilitar o acesso 
e dar mais uma opção de 
lazer à população, entre 15 
e 21 de dezembro, haverá 
ônibus gratuito para o lo-
cal. Será a vez do “Expresso 
do Noel” também brilhar, 
oferecendo passeio notur-
no da praça até o palacete, 

passando antes pelo Parque 
Linear, para contemplação 
das luzes natalinas.

Também no Palacete do 
Noel ocorreu nos últimos 
dias a recepção de alunos 
de escolas municipais para 
visitação. Parta os residen-
tes na zona rural, no dia 12, 
houve um piquenique e ma-
nhã de recreação, antes com 
passagem pelo Cine Teatro 
Valéria Luercy. As crianças 
assistiram a um filme nata-
lino e depois conheceram o 
Palacete do Noel.

Os professores e equipe 
do Departamento de Cul-
tura e de Esporte e Recre-
ação acompanharam. No 
local o Bom Velhinho dis-
tribuiu doces e presentes, 
alegrando muito o Natal 
dos pequenos moradores 
do interior do município. O 
prefeito Juca e a vice-pre-
feita e secretária de Edu-
cação, Cultura e Esporte, 
Alcione Lemos, recepcio-
naram as crianças da zona 
rural, visto que muitas não 
têm a oportunidade de vir 
à cidade e passear a noite 
na Praça Getúlio Vargas, 
no centro da cidade, onde 
se concentram os festejos 
natalinos.

DIA 15 – Sábado
20h30min – Cantata de Natal nas janelas da Estação Cida-
dã – Coral Plenitude da Escola Municipal de Música “Elzita 
Jorge Cunha”;
21h – Abertura com a chegada do Papai Noel;
21h15min – Discursos do Presidente da Comissão, Secretária 
Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Prefeito Muni-
cipal;
DIA 16 - Domingo
20h30min – Escola Municipal de Música “Elzita Jorge 
Cunha” (voz e instrumentos diversos) e “Coral Plenitude”;
DIA 17 – 2ª Feira
20h30min – E.M Prefeito Aristides Soares – Coral Quebra 
Nozes;
DIA 18 – 3ª Feira
20h30min – APAE – Cantata.
DIA 19 – 4ª Feira
20h30min – Cantata Igreja Assembleia de Deus – Vila Pi-
nheiro.
DIA 20 – 5ª Feira
20h30min – CRAS Pedrinha coral/coral (02 apresentações);
DIA 21 – 6ª Feira
20h30min – Abertura da Casinha do Papai Noel (distribuição 
de doces, brinquedos e bolas);
20h30min – Sorteio da Promoção de IPTU;
22h - Encerramento com discursos e saudações;
22h30min – Show Pirotécnico;
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O papel do Engenheiro Florestal 
no controle de doenças e pragas

Suelen Santos Rego – Dra. – Bióloga
Doutora em Engenharia Florestal pela UFPR
Professora do curso de Engenharia Florestal - FAJAR
Formada em Ciências Biológicas pelas Faculdades Integradas Espírita

Engenharia Florestal

Uma dentre as várias atribuições do Engenheiro 
Florestal é a de diagnosticar doenças e identificar pra-
gas que estejam causando danos às árvores e determi-
nar o melhor método para controlar o avanço da doen-
ça ou da praga e evitar perdas econômicas nos plantios 
florestais.

As doenças em plantas podem ser atribuídas a fato-
res ambientais como falta de nutrientes no solo, falta 
ou excesso de água, temperaturas muito baixas ou mui-
to altas ou a agentes infecciosos (microorganismos). 
Para que o Engenheiro Florestal possa diagnosticar a 
causa da doença é necessário que ele tenha conheci-
mento sobre todos estes fatores que podem determi-
nar a sanidade da árvore, por isso a patologia florestal 
é considerada uma área multidisciplinar, se baseando 
em conceitos da microbiologia, fisiologia vegetal, nu-
trição vegetal, fertilidade do solo e silvicultura. 

O estudo das pragas que atingem as espécies flores-
tais é uma ciência à parte - a entomologia florestal, que 
estuda basicamente os insetos, a sua morfologia, fisio-
logia e a classificação taxonômica, informações impor-
tantes para identificar os inseto-praga e determinar o 
melhor método de controle.

As perdas causadas por doenças ou pragas em 
plantios comerciais de espécies arbóreas podem ser 
devastadoras e até inviabilizar o plantio de determina-
das espécies. Na década de 50, mais de 12.000 ha de 
seringueira foram abandonados na região Amazônica 
devido ao ataque de um fungo (Microcyclus ulei) que 
dizimou as plantações e fez com que o Brasil passasse 
de exportador de borracha para importador do pro-
duto. Além da seringueira, outras duas espécies ar-
bóreas: o mogno e o cedro rosa, tiveram o seu plantio 
comercial inviabilizado pela ocorrência de uma praga 
(Hypsipyla grandella) - larvas de uma mariposa que 
cavam galerias no tronco e galhos e estragam a ma-
deira.

Além disso, outra questão importante é o proble-
ma da introdução de pragas e patógenos exóticos no 
país através de sementes ou material vegetal contami-
nado. Para evitar isso o Ministério da Agricultura tem 
um programa de fiscalização para evitar a entrada de 
novas pragas e doenças, que são chamados de pragas 
e patógenos quarentenários. Um exemplo da introdu-
ção de pragas exóticas em nosso país e que hoje cau-
sa sérios prejuízos aos plantios de pinus é a vespa da 
madeira (Sirex noctillio), originária da Europa, Ásia e 
África, que pode provocar perdas de até U$ 25 milhões 
anuais, quando considerada a madeira em pé. Hoje, 
as grandes empresas reflorestadoras de pinus têm 
programas especiais de monitoramento da praga para 
evitar a sua propagação.

Face aos enormes prejuízos causados pela ocor-
rência de doenças e pragas aos reflorestamentos co-
merciais, o Engenheiro Florestal tem a missão de criar 
técnicas preventivas e buscar novas tecnologias para 
o controle de doenças e pragas que sejam eficientes, 
econômicas e que tenham o mínimo de impacto sobre 
o ambiente.

Arapoti comemora seu aniversário no dia 18 de dezembro
História

Histórico da Linha Ferroviária

A Estação

Foi realizada nesta quin-
ta-feira, 13, a 1ª Mostra de 
Projetos do Programa União 
Faz a Vida em Arapoti. Pro-
movido pela Sicredi Novos 
Horizontes, com apoio da 
Prefeitura Municipal, o pro-
grama foi desenvolvido nas 
escolas da Rede Municipal 
de Ensino e resultou em di-
versos projetos.

A iniciativa é baseada em 
torno de dois eixos: a neces-
sidade de fortalecer as prá-
ticas de convivência, incor-
porando-as ao cotidiano das 
crianças e adolescentes nos 
ambientes educacionais; e a 
cidadania, entendida como 
o pleno exercício de direitos 
e responsabilidades, como 
valor básico de uma socie-
dade democrática. Além 
de trabalhar e despertar o 
interesse dos alunos para o 
cooperativismo e empreen-

A história de Arapoti tem origem na 
Fazenda Jaguariaíva, que pertenceu ao 
lendário povoador desta região, coro-
nel Luciano Carneiro Lobo. Os campos 
eram ocupados por gado de corte e ser-
viam como pouso para tropas vindas do 
sul do país. Na época, o município era 
o Distrito do Cerrado, onde hoje é uma 
vila rural de Arapoti. O local começou 
a se desenvolver de fato na década de 
1910, com a instalação de uma serraria 
e da fábrica de papel Southern Brazil 
Lumber & Colonization Companye. 
Anos mais tarde, a fábrica de papel se 
transformaria na imponente Inpacel, 
empresa que muito contribui com a 
economia paranaense.

Em 1912, instalou-se no município 
o Ramal Ferroviário do Paranapanema, 
que atravessou a fazenda Capão Bonito 
e oportunizou a instalação de mora-
dores em torno da estação ferroviária 
Cachoeirinha, hoje sede do Memorial 
Capão Bonito (Casa da Cultura). Mui-
tos moradores do Distrito do Cerrado e 
de outras regiões também fixaram mo-
radia próxima à estação Cachoeirinha, 
atraídos principalmente pelo comércio. 
Vivendo os ciclos econômicos do café 
e da madeira, produzidos em grande 
escala na região do Norte Pioneiro do 
Paraná, começam a chegar, em 1916, 
vários imigrantes – inicialmente espa-
nhóis e poloneses.

O primeiro armazém do distrito foi 
o de Telêmaco Carneiro, em 1925. Em 
1927, foi construída a primeira igreja. 
Em 18 de dezembro de 1933, Cerrado 
passou a ser chamada Cachoeirinha. 
Em 07 de março de 1934, Cachoeirinha 
passa a ser Distrito pertencente a Ja-
guariaíva.

Através do Decreto-Lei Estadual n.º 
199, de 30 de dezembro de 1943, Cacho-
eirinha passa a ser chamada Arapoti. O 
município de Arapoti foi criado atra-
vés da Lei Estadual n.º 253, de 26 de 
novembro de 1954, com território des-
membrado de Jaguariaíva, e instalado 
em 18 de dezembro de 1955.

Em 1960, Arapoti começa a receber 
imigrantes holandeses. Chegando ao 
município em grande escala, fundam 
a Cooperativa Agroindustrial (Capal), 
atualmente integrante do grupo ABC do 
complexo Batavo.

A linha do Paranapanema, cons-
truída para evitar o “perigo paulista”, 
ou seja, a exportação de mercadorias 
do Norte Velho do Paraná via E. F. So-
rocabana pelo porto de Santos, teve o 
primeiro trecho inaugurado em 1915, li-
gando Jaguariaíva, na Itararé-Uruguai, 
a São José, atual Calógeras. Seu prolon-
gamento acabou se arrastando até 1937, 
quando alcançou a já existente E. F. São 
Paulo-Paraná e por ela alcançou por 
tráfego mútuo a cidade de Ourinhos, 
em São Paulo. Depois da abertura da 
linha Apucaranas-Uvaranas, em 1975, 
o ramal entrou em decadência por ter 
uma linha obsoleta e cheia de curvas. 
O último trem de passageiros (Trem do 
Norte, mais tarde “Trem da Miséria”, 
rodou em junho de 1979. Em 2001, o 
tráfego de cargueiros foi suspenso pela 
ALL e hoje apenas esporádicos autos de 
linha passam pela linha, praticamente 
abandonada em toda a sua extensão.

A estação de Arapoti, de madeira, 

Programa União Faz a Vida realiza 
mostra de exposição dos projetos

ARAPOTI

dedorismo.
Como explica a Secretá-

ria Municipal de Educação, 
Rosi Rogenski, os trabalhos 
foram desenvolvidos du-
rante o ano a partir da me-
todologia de projetos, onde 
o educador tem o papel de 
fazer os alunos observarem 
os aspectos econômicos, 
sociais e ambientais do ter-

ritório em que vivem, cons-
truindo um universo de co-
nhecimentos que dialogam 
entre si e dão novas ferra-
mentas de compreensão do 
mundo, as quais acabam se 
tornando instrumentos para 
ação sobre a realidade. 

“Parabenizo a todas as 
professoras que tiveram a 
coragem de assumir esse 

desafio durante o ano, re-
alizando um ótimo traba-
lho junto aos alunos, que 
também merecem todas as 
congratulações por sua de-
dicação e pelo resultado al-
cançado”.

Presente à Mostra, a 
Prefeita Nerilda Penna des-
taca a importância de parce-
rias como essa com o Sicredi 
para o desenvolvimento do 
município. “A administra-
ção municipal faz tudo que 
está ao seu alcance para que 
Arapoti tenha educação de 
qualidade, mas há questões, 
como estrutura e financeira, 
que impõe limites ao poder 
público. É por isso que ações 
como essa, que partem e são 
bancadas por empresas e 
organizações de outros seto-
res, ou mesmo de cidadãos, 
devem ser reconhecidas e 
incentivadas, pois são es-
senciais para a formação de 
uma sociedade melhor”.

Foram apresentados 53 projetos desenvolvidos 
pelos professores em sala de aula.

Inauguração da Estação Cachoeirinha 
em 1912 dando início ao povoado

inaugurada em 1915 com o nome de Ca-
choeirinha, estava totalmente abando-
nada em 1999; no final de 2000 já havia 
sido restaurada. Nos anos 1950 (veja 
mapa no alto à esquerda) saía daqui um 
ramal para a fábrica de papel e celulo-
se de Arapoti. Hoje a estação abriga a 
Casa da Cultura do município do mes-
mo nome; existem em frente a ela três 
vagões da RFFSA abandonados. Em 
2002, havia também pedaços de ferro, 
de trilhos retirados, todos empilhados. 
Mais afastado da cidade, um pé de mi-
lho crescia no meio da ferrovia. A praça 
em frente à estação estava repleta de 
objetos da ferrovia, como ferramentas 
e tróleys de manutenção, entre outros. 
Em outubro de 2006, a situação era 
diferente: a linha, apesar de não estar 
sendo usada, estava em estado bastante 
razoável e limpa, pelo menos entre Ja-
guariaíva e Arapoti. A ex-estação conti-
nuava bem cuidada em 2006.

(Fonte: Ralph Mennucci Giesbrecht, 
pesquisa local; Douglas Razzaboni; Ro-
drigo Cunha; ABPF-Paraná; A Gazeta 
do Povo, Curitiba, 17/02/02; RVPSC: 
Horário dos Trens de Passageiros e 
Cargas, 1936; IBGE: Enciclopédia dos 
Municípios Brasileiros, 1960)
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Cooperativa alcançou um faturamento de 1,4 bilhão neste ano. 
Foto: Divulgação.

A Capal Cooperativa 
Agroindustrial deve cres-
cer 17% no faturamento em 
2018, alcançando R$ 1,4 bi-
lhão ante R$ 1,2 bilhão do 
ano anterior.

Anualmente, os con-
selhos de Administração e 
Fiscal, Diretoria Executiva, 
gerências e coordenações 
da cooperativa se reúnem 
para uma retrospectiva das 
estratégias do ano, discu-
tem as metas e lançam o 
orçamento do ano seguin-
te. Nesta ocasião, a reunião 
ocorreu nos dias 23 e 24 
de novembro, em Cornélio 
Procópio (PR).

No primeiro dia do en-
contro, a Capal reuniu 50 
pessoas, entre conselhei-
ros, diretores, gerentes e 
familiares para assistiram 
a palestra de Eugenio Mus-
sak sobre o equilíbrio en-
tre vida pessoal e carreira. 
Além de palestrante, Mus-
sak é professor e empresá-
rio. Ele contabiliza cerca de 
20 mil aulas ministradas e 
mais de mil palestras reali-
zadas para empresas, uni-
versidades e congressos no 
Brasil e exterior.

O presidente do Con-
selho de Administração da 
cooperativa, Erik Bosch, 
está otimista quanto ao 
próximo ano, pois o cená-
rio é diferente. Segundo 
ele, haverá uma conjuntura 
positiva no País em 2019, 

Na última Sessão Ordi-
nária do ano, realizada na 
noite da quarta-feira, 12, 
os vereadores arapotienses 
elegeram a nova composi-
ção da Mesa Diretora para o 
Biênio 2019/2020. 

A partir de 1º de janei-
ro, o novo Presidente da 
Câmara de Arapoti será o 
vereador Marineo Ferreira 
(PTB), eleito pela maioria 

dos parlamentares com 
cinco votos. Também con-
correu à presidência do le-
gislativo o vereador Victor 
Brondani (PDT), que rece-
beu quatro votos.

Para os cargos de Vice-
-Presidente, 1º Secretário 
e 2º Secretário, ficaram 
eleitos os vereadores Silvio 
Lopes (PP), Ricardo Rodri-
gues Pedroso (PPS) e Jean 
Klichowski (MDB), respec-
tivamente.

Cooperativa Capal cresce 17% em 2018Marineo Ferreira será o 
novo presidente da Câmara

AgronegóciosEleição

ARAPOTI

ARAPOTI

o que envolve o setor agrí-
cola, o mercado interno e 
externo e o novo Governo 
Federal.

“Apesar do segmento 
agropecuário estar em si-
tuação melhor que outros, 
os temores de 2018 esta-
vam na falta de perspectiva 
quanto aos investimentos. 
Durante o ano, os ânimos 
estavam negativos, com 
medo de investir. Mas, com 
o novo governo, vemos uma 
formação ministerial mais 
técnica e podemos acredi-
tar no futuro. Temos que 
confiar e investir no Brasil”, 
afirma Bosch.

O diretor-financeiro da 
Capal, Marco Rumen, des-
taca que, mesmo com todas 
as dificuldades que o Brasil 
atravessou, a cooperativa 
conseguirá completar o ano 
realizando o que foi plane-

jado. A exceção, informa 
ele, é o setor de carne suí-
na, mas que também traz 
uma expectativa melhor 
para 2019. “O ânimo dos 
investidores está maior no 
Brasil, além disso, a Rússia 
começou a abrir mercado 
para a carne suína brasilei-
ra. Apesar de nem todas as 
plantas do País terem sido 
ainda contempladas, essa 
abertura começa a desa-
fogar o mercado interno”, 
avalia Rumen.

Bosch reforça que, 
diante de uma crise, é ne-
cessário apresentar novas 
soluções. “No caso da sui-
nocultura, mesmo com essa 
situação, vamos continuar 
investindo, mas focados em 
eficiência. Vamos produzir 
mais com menos”, afirma.

Para o orçamento do 
próximo ano ser apresen-
tado, profissionais da Capal 
levam em consideração a 
atual situação do País e do 
mundo e as perspectivas 
sobre questões como preço 
de commodities, mercado, 
política e fatores que envol-
vem a cadeia agropecuária. 
Nessa época, estava, se-
gundo o presidente, “extre-
mamente difícil, seja pela 
greve dos caminhoneiros 
ou pelo Governo que não 
conseguiu trabalhar mais”. 
Com o tempo, a situação 
ficou mais clara, segundo 
ele.

“É o décimo ano que o 
orçamento é apresentado 
e aprovado neste forma-
to, em que cada gerente 
apresenta os números e 
os resultados da sua área 
de negócio. Essa forma de 
apresentação é muito posi-
tiva”, conclui Rumen.

Fundada em 1960, a 
Capal Cooperativa Agroin-
dustrial conta atualmente 
com quase 3.000 associa-
dos, distribuídos em 14 
unidades de negócios, nos 
estados do Paraná e de São 
Paulo. A cadeia agrícola 
responde por cerca de 70% 
das operações da coopera-
tiva, produzindo mais de 
640 mil toneladas de grãos 
por ano, com destaque para 
soja, milho e trigo. A área 
agrícola assistida ultrapas-
sa os 140 mil hectares.

Otimismo
Novas soluções

Sobre a Capal 
Cooperativa Agroindustrial

Vereador Marineo Ferreira (PTB) foi eleito com cinco votos. 
Foto: Divulgação
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CLASSIFICADOS

VENDO UMA CHÁCARA na 
Prainha, beira de rio, 2 alquei-
res, com casa de 100 m2, dois 
banheiros, água e luz, barracão 
de 80 m2. Toda cercada, com 
eucaliptos, estrada boa  2 km do 
asfalto. Aceito proposta, posso 
enviar fotos. Tel.: 42  9 9828 
1944
 
TERRENO DE 1200 m2,  no bair-
ro Catanduvas em Carambeí- Pr,  
por R$ 30 mil. Terra excelente 
para plantar. Tratar no Tel.: 42  9 
9828 1944.

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

VENDE CASA alvenaria, Jagua-
riaíva, R Plauto Guimarães n°21 
Vila Kennedy. A combinar. Wes-
lei, 43 99602-8655.

TERRENO em Jaguariaíva,  
Bairro Jardim BELVEDERE, qua-
dra E, lote 19, Rua Veneza. Fone 
(43) 99111-1121.

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

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

CURSO DE ELETRICISTA - Profis-
sionalizante, na JUMPER Cursos 
em Jaguariaíva. Inscrições aber-
tas. Informações pelo telefone 
(43) 3535-7190.

CURSO DE MECÂNICA DE MO-
TOS,  em Jaguariaíva - JUMPER 
Profissões e Idiomas, Informa-
ções pelo telefone (43) 3535-
7190

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

PODÓLOGA em Jaguariaíva – 
Leila - Atende no Salão Duquese 
- Fone (43) 9652-4821.

AULAS DE CANTO E VIOLÃO - 
Horários flexíveis e Preços aces-
síveis. EDER - Fone (43) 99645-
4660.

AUTOESCOLA - Carteira A, B, C 
ou D, Renovação da CNH, Inclu-
são de categoria. Autoescola Lu-
dwig: Jardim Matarazzo, Jaguaria-
íva, Rua João Tracz, 162. Fone 43 
3535-1086.

SONHO DE IR PARA A DISNEY? 
Agora será possível e de graça! 
Não é sorteio. Informe-se pelo te-
lefone 43 3535-7190, na JUMPER 
CURSOS. Ligue e informe seu 
WhatsApp.
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VeículosDiversos Imóveis

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

SANDERO 2009, lindo, R$ 
17.500,00. . Fone (42) 99972-
0043 - Toninho.

CELTA ano 2007, vidros e tra-
vas 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.

RODAS e PNEUS - Recupe-
ração de  RODAS em PONTA 
GROSSA - Alinhamento em 
3D, suspensão, balancea-
mento, calibragem. West Ro-
das. R Júlia Lopes, 49, Nova 
Rússia – Fone 42 3222-
1212. 

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

UNO WAY ano 2012, com-
pleto, ar, impecável. Valor R$ 
22.000,00. Fone (42) 99972-
0043 - Toninho.

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

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

Na última semana os ve-
readores aprovaram as Leis 
Orçamentária para 2019 e 
definiram o destino de suas 
emendas impositivas individu-
ais. Cada vereador pode deter-
minar onde e como será gasto 
o recurso de R$ 89 mil. No to-
tal serão R$ 801 mil investidos 
conforme programação dos ve-
readores.

O Vereador Divair da Silva 
(PV) destinou metade da verba 
para aquisição de câmeras de 
monitoramento para melhorar 
a segurança das escolas muni-
cipais e a outra metade para a 
construção de abrigos externos 
para as Unidades de Saúde.

A emenda do vereador 
Jean Carlos Klichowski (MDB) 
designou R$ 44,5 mil para 
aquisição de câmeras e alarmes 
para monitoramento de escolas 
municipais, e outros R$ 44,5 
mil para reforço da dotação 
para a construção da UBS do 
Cerrado das Cinzas.

O Vereador Joel Batista 
de Melo (PTB) propôs investir 
metade do recurso para a refor-
ma da UBS de Calógeras e me-
tade em melhorias de infraes-
trutura do Distrito. O Vereador 
Marineo Ferreira (PTB) desti-
nou R$ 44,5 mil para reforma 
da UBS de Calógeras e R$ 44,5 
mil para serem investidos em 
segurança pública.

O Vereador Nelson Marco-

lino de Aguiar (PSD) incluiu no 
orçamento municipal R$ 44,5 
mil para apoio na manutenção 
das entidades de Assistência 
Social e R$ 44,5 mil para a 
construção de uma Unidade de 
Saúde no Cerrado das Cinzas.

Em sua emenda, o verea-
dor Ricardo Rodrigues Pedro-
so (PPS) encaminhou parte do 
valor para a manutenção da 
passarela da PR 092, que liga a 
Vila Holandesa e o Mutirão 3 e 
parte para a reforma da UBS do 
Capão Bonito.

O Vereador Sílvio Lopes 
(PP) preferiu investir 50% do 
valor da emenda no apoio de 
ações tapa-buracos e 50% na 
construção da UBS do Cerrado 
das Cinzas. O vereador Victor 
Brondani (PDT) destinou R$ 
89 mil, valor integral de sua 
emenda, para a construção da 
UBS do Cerrado das Cinzas.

Por fim, o vereador Nei 
Ferreira (PSC) também desti-
nou parte do investimento para 
a construção da UBS do Cerra-
do das Cinzas, e a outra parte 
para a distribuição de cestas 
básicas para público alvo.

No balanço final, foram 
destinados R$ 445 mil para 
investimentos em Saúde, sen-
do destes R$ 269 mil para a 
construção da UBS do Cerrado 
das Cinzas e R$ 89 mil para a 
UBS de Calógeras. A Pasta de 
Educação e Cultura recebeu 
R$ 89 mil em emendas parla-
mentares e a Infraestrutura, R$ 

Vereadores definem emendas 
impositivas para 2019

Orçamento

ARAPOTI

Vereadores destinaram R$ 445 mil somente para área da Saúde. 
Foto: Divulgação

133,5 mil.
A emenda impositiva foi 

instituída no município de 
Arapoti pela Emenda à Lei Or-
gânica 15/2016, que determina 
obrigatoriedade na execução 
orçamentária e financeira da 
programação incluída pelo 
Legislativo Municipal, em Lei 
Orçamentária Anual. A legis-
lação também prevê crime de 
responsabilidade caso a admi-
nistração municipal não execu-
te as emendas parlamentares 
previstas no orçamento.
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Arapoti e Jaguariaíva 
apresentam PIB’s 

superiores a 1 bilhão

Economia

Jaguariaíva teve um PIB de 1,3 bilhão em 2016. Foto: Divulgação

O emprego, a carreira profis-
sional e um bom salário são as-
suntos que estão na cabeça de to-
dos os pais, dos jovens, de todas as 
pessoas.

Além de ter vontade de 
vencer, é preciso também 
esforçar-se nos estudos, na 
dedicação às atividades ine-
rentes aos seus ideais e, prin-
cipalmente, capacitar-se para 
buscar o emprego e a profis-
são de seus sonhos.

Além dos estudos normais 
para todo mundo, como en-
sino médio, curso superior, 
pós-graduação, etc., neces-
sário também buscar cursos 
práticos, profissionalizantes, 
que preparam, de forma sim-
ples, objetiva e prática para as 
mais diversas atividades pro-
fissionais.

Em Jaguariaíva, os cursos pro-
fissionalizantes da JUMPER PRO-
FISSÕES E IDIOMAS são assim. 
Ensinam na prática, são cursos dinâ-
micos, com aulas criativas e motiva-
doras, professores show, animados.

A JUMPER oferta mais de 60 
cursos profissionalizantes nas 
mais diversas áreas, destinados 
principalmente, a adolescentes e 
jovens, preparando-os para o fu-
turo de sucesso.

Estão abertas inscrições para 
os seguintes cursos, com início em 
janeiro e fevereiro:

• Auxiliar Administrativo
•  Gestão de Empresas
•  Maquiagem Profissional
• Eletricista  
• Mecânica de Motos 

• Capacitação em Enfermagem 
• Atendente de Laboratório  
• Atendente de Consultório 

Médico e Odontológico
• Atendente de Farmácia
•  Informática
• Inglês

Como são poucas vagas, acon-
selha-se aos interessados entrar 
em contato com os Orientadores 
Educacionais da JUMPER, em Ja-
guariaíva, o mais breve possível. 

O telefone é 43 3535-7190.  A 
unidade está localizada na rua 
João Tracz, 162, Jardim Matara-
zzo, mesmo prédio da Autoescola 
Ludwig e da Uninter.

Ligue para a JUMPER e agen-
de um horário para orientação e 
inscrição, pelo telefone 43 3535-
7190, diga seu nome e seu celular 
ou whats e um atendente vai en-
trar em contato com você.

CAPACITAR-SE

INSCRIÇÕES

COMO GARANTIR SUA VAGA

OPORTUNIDADES PARA 
OS JOVENS

Preparação do adolescente e do 
jovem para o primeiro emprego

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou nesta sex-
ta-feira, 14, o PIB (Produto 
Interno Bruto) dos muni-
cípios referentes ao ano 
de 2016. Os municípios de 
Arapoti e Jaguariaíva apre-
sentaram um pequeno cres-
cimento em relação ao ano 
anterior (2015). Arapoti teve 
um PIB de 1,04 bilhão em 
2016. Já em 2015 o PIB foi 
de 1,03 bilhão. Jaguariaíva 
em 2016 registrou um PIB 
de 1,3 bilhão, com um leve 
crescimento ao do ano an-
terior que havia sido de 1,2 
bilhão.

Em Arapoti, as ativi-
dades que mais geraram 
produto foram o setor de 
serviços com R$ 332,9 mi-
lhões, seguido da Indústria 
com R$ 219,7 milhões e da 
Agropecuária com R$ 212,7 
milhões. Já em Jaguariaíva 
quem mais agregou valor ao 
PIB em 2016 foi a Indústria 

com R$ 548,1 milhões, se-
guido do setor de serviços 
com R$ 335,4 milhões e da 
Administração Pública com 
R$ 145,7 milhões.

O levantamento do 
IBGE também constatou 
que apenas seis cidades do 
país concentraram 25% do 
PIB nacional. São elas: São 
Paulo (SP), com 11,0%, Rio 
de Janeiro (RJ), com 5,3%, 
Brasília (DF), com 3,8%, 
Belo Horizonte (MG), com 
1,4%, Curitiba (PR), com 
1,3% e Osasco (SP), com 
1,2%.

O produto interno bruto 
(PIB) representa a soma (em 
valores monetários) de to-
dos os bens e serviços finais 
produzidos numa deter-
minada região (quer sejam 
países, estados ou cidades), 
durante um período deter-
minado (mês, trimestre, ano 
etc). O PIB é um dos indica-
dores mais utilizados na ma-
croeconomia com o objetivo 
de quantificar a atividade 
econômica de uma região.

JAGUARIAÍVA


