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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Parabéns Arapoti pelos 
64 anos de história

A cidade celebra nesta quarta-
feira, 18 de dezembro, os 64 anos de 
emancipação político-administrativa. 
Com sessão solene e a programação 
da festa de peão de boiadeiro, os 
arapotinenses poderão festejar mais 
um aniversário.
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Jaguariaíva dá início à programação 
natalina com a chegada do Papai Noel

Prefeitura abre 
concurso público 
para preenchimento 
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de Arapoti celebrou 
40 anos

Jaguariaivenses 
têm até 
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depositarem 
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A Prefeitura Municipal abriu 
nesta quinta-feira, 12, concurso 
para o preenchimento de 19 va-
gas para 13 cargos no funciona-
lismo público. Os salários variam 
de R$ 1.331,49 à R$ 14.356,76. A 
inscrição deverá ser efetuada so-
mente pela Internet, no endere-
ço eletrônico www.funtefcp.com.
br, das 08h do dia 06 de janeiro 
de 2020 até as 23h59 do dia 06 
de fevereiro de 2020.

A taxa de inscrição para os 
cursos de nível fundamental e 
médio será de R$ 70,00, en-
quanto para os de ensino supe-

rior será de R$ 120,00. A 1ª fase 
com a prova objetiva será realiza-
da no dia 08 de março de 2020. 
Será exigida a prova de títulos e a 
prova prática para determinadas 
ocupações, como, por exemplo, 
motorista de veículos pesados.

Os cargos de nível de escola-
ridade fundamental e médio téc-
nico são; Agente de Endemias, 
Agente da Defesa Civil, Moto-
rista de Veículos Pesados, Ope-
rador de Máquinas, Telefonista, 
Técnico em Topografia e Técnico 
em Higiene Dental. Já os cargos 
de nível superior são; Médico II 
PSF, Médico Plantonista, Médi-
co Anestesista, Médico Ginecolo-

gista Obstetra, Médico Pediatra, 
Médico. 

O edital completo, com todas 
as informações, pode ser acessa-
do através do link: https://www.
arapoti.pr.gov.br/pdf/e5153a-
4 f a b 7 1 f 7 4 a f 5 5 b 0 5 2 9 6 6 7 b -
f4a7_20191212113147.pdf. O 
Concurso Público será executado 
pela Fundação de Apoio à Edu-
cação, Pesquisa e Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Câmpus Cor-
nélio Procópio – FUNTEF. O 
concurso terá validade de dois 
anos, podendo ser prorrogado 
por mais dois.

Prefeitura de Arapoti abre concurso 
público para provimento de 19 vagas

Oportunidade
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ARAPOTI

Os salários variam de R$ 1.331,49 à R$ 14.356,76.

Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

Justiça Federal limita 
prazo para INSS analisar 

pedidos de benefícios
Desde 2016 o Governo Federal 

vem efetuando modificações no 
atendimento do INSS, de modo 
a dificultar o recebimento de be-
nefícios pelos segurados. Um dos 
instrumentos utilizados foi a im-
plantação do MEUINSS, uma pla-
taforma digital de agendamento 
de atendimento e de solicitação 
de benefícios.

Outro recurso utilizado pelo 
INSS para prejudicar os segura-
dos foi a mudança no recebimento 
dos pedidos de benefícios, para 
somente aceitar e julgar os pedi-
dos comuns e não aceitar pedidos 
de benefícios especiais ou especí-
ficos.

Também o INSS passou a jul-
gar ou analisar os pedidos de be-
nefícios com mais de cinco meses 
de atraso desde o protocolo. Sobre 
este último hábito, a 5ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4) vem determinando 
ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) que analise e con-
clua em 30 dias, prorrogáveis por 
mais 30, desde que motivadamen-
te, os pedidos de benefício assis-
tencial feitos por idosos e pessoas 
com deficiência.

Na sessão de  03/12 foram 25 

casos julgados. Os segurados ajui-
zaram mandado de segurança na 
Justiça Federal após esperarem 
mais de um ano pela resposta do 
instituto. Enquanto a lei estabele-
ce o prazo de até 45 dias. (art. 174 
do decreto 3.048/99).

Os autores tiveram as ações 
julgadas procedentes com a fi-
xação de prazo limite para uma 
resposta do INSS. Os processos 
foram ao tribunal para análise.

egundo o relator, desembar-
gador federal Osni Cardoso Filho, 
o direito à razoável duração do 
processo e à celeridade em sua 
tramitação, tanto na esfera admi-
nistrativa quanto na judicial, foi 
positivado como direito funda-
mental na Constituição.

“Ainda que não se desconhe-
ça o acúmulo de serviço a que 
são submetidos os servidores do 
INSS, impossibilitando, muitas 
vezes, o atendimento dos prazos 
estipulados em norma legal, a 
demora na resposta por parte da 
Administração não pode extrapo-
lar limite aceitável, sob pena de 
contrariar os princípios da efici-
ência e da razoabilidade”. (fonte: 
https://www.jfpr.jus.br/comsoc/
noticia.php?codigo=2891).
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Nesta quarta-feira, 18 
de dezembro, o municí-
pio celebra os 64 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa. Por sua po-
sição em uma colina ro-
deada de campos repletos 
de flores, recebeu o nome 
“ARAPOTI”, que na língua 
“Tupi Guarani” significa 
“Campo Florido”. As belas 
paisagens naturais servi-
ram de inspiração para o 
seu nome.

O famoso naturalista 
francês Auguste de Sain-
t-Hilaire passou por essa 
região há exatos 200 anos 
atrás (1820) e registrou 
em seu livro “Viagem à 
Comarca de Curitiba”; 
“Esses campos são certa-
mente uma das mais be-
las regiões que já percorri 
desde que cheguei à Amé-
rica” disse ele, que ficou 
hospedado justamente na 
Fazenda Jaguariaíva, que 
abrangia a área que hoje 
abriga a sede do municí-
pio.

Esta fazenda foi adqui-
rida pelo Coronel Lucia-
no Carneiro Lobo no ano 

Arapoti celebra 64 anos de história

O que fazer 
em Arapoti

Aniversário

Capão Bonito

Desenvolvimento

DATAS
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ARAPOTI

Arapoti chega aos 64 anos aguardando a retomada do crescimento. 
Foto: Elliezer J. Silva/Arquivo Pessoal

Inauguração da Estação Cachoeirinha nos anos de 1910 que deu início a povoação. Foto: Divulgação

Os Campos Floridos de Arapoti que tanto encantam seus visitantes. Foto: Daunei Luiz/Arquivo Pessoal

Do Cânion do Cerra-
do às cachoeiras, Arapoti 
é um ótimo destino para 
os amantes do turismo de 
aventura.

Rica em fauna e flora 
e agraciada com muitas 
belezas naturais, a região 
também é muito procurada 
para ecoturismo, com des-
taque para as rotas do Rosá-
rio e dos Tropeiros.

Uma bacia leiteira de 
alta genética, a criação efi-
ciente de suínos e a lide-
rança latino-americana na 
indústria de papéis para pu-
blicação movimentam o tu-
rismo de negócios e atraem 
visitantes à cidade durante 
o ano inteiro.

Fonte: Viaje Paraná

Turismo de Aventura

Ecoturismo

Turismo de Negócios

de 1795 e os seus campos 
eram ocupados por cria-
tórios de gado e serviam 
como pouso para tropas 
vindas do Sul. 

Anos depois, por volta 
de 1898, a fazenda Capão 
Bonito, a qual também 
dedicava-se a criação de 
gado, foi vendida pelo Sr. 
Luiz Ferreira de Melo, 
também conhecido por 
Luiz Pinheiro à Romana 
Duarte de Camargo, fato 
que deu início à povoação.

No início, o Cerrado 
das Cinzas tinha um mo-
vimento maior de pessoas 
do que a fazenda Capão 
Bonito, situado distante 
da mesma em 15 quilôme-
tros. Em função disso, foi 
instalado em 22 de janeiro 
de 1911 o distrito de Cer-
rado das Cinzas, sendo o 
centro administrativo na 
época.

Como Distrito do Cer-
rado, pertencente ao mu-
nicípio de Jaguariaíva, 
teve alavancado seu de-
senvolvimento a partir de 
1910, com a instalação de 
uma serraria e fábrica de 
papel da Southern Brazil 
Lumber & Colonization 
Companye. Logo depois, 
em 1912, com a chegada 
do Ramal Ferroviário do 
Paranapanema, que, atra-
vessando a fazenda Capão 
Bonito, possibilitou a fixa-

ção de moradores em tor-
no da estação ferroviária 
de nome - Cachoeirinha.

Vivendo os ciclos eco-
nômicos do café, produ-
zido em grande escala na 
região do Norte Pioneiro 
do Paraná, e o ciclo da 
madeira, a região recebeu, 
a partir de 1916, imigran-
tes de origem espanhola 
e polonesa. Após ser re-
conhecido como Distrito 
em 1934, Cacheirinha teve 
o nome substituído por 
Arapoti em 1943. Por fim, 
emancipando-se como 
Município e Cidade em 18 

de Dezembro de 1955. 
Em 1960, foi a vez 

da imigração holandesa, 
que fundou a Cooperati-
va Agropecuária Arapoti 
Ltda-Capal, integrante do 
grupo ABC do complexo 
Batavo, transformou o 
município em um polo de 
alta tecnologia em agricul-
tura e pecuária com des-
taque para a produção de 
soja, milho, trigo, suínos, 
frangos e gado holandês 
leiteiro de alta linhagem.

Mais recentemente, a 

construção da Inpacel In-
dústria Ltda, nos anos de 
1990, fez surgir no muni-
cípio uma das mais mo-
dernas indústrias pape-
leira do país. Foi quando 
a cidade experimentou o 
seu último ciclo de desen-
volvimento.

07/03/1934 – Criado 
Distrito com a denomina-
ção de Cachoeirinha,  su-
bordinado ao município 
de Jaguariaíva.

30/12/1943 - Pelo de-
creto-lei estadual nº 199  
o distrito de Cachoeirinha 
passou a se chamar Ara-
poti.

26/11/54 - Elevado 
à categoria de município 
com a denominação de 
Arapoti, pela lei estadual 
nº 253, desmembrado de 
Jaguariaíva.

18/12/55 – Instalado 
o município de Arapoti.
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No sábado, dia 14, ocor-
reu a abertura oficial do XI 
Natal Para Todos, com a já 
tradicional Cantata de Na-
tal nas janelas da Estação 
Cidadã Agente Durvalino 
de Azevedo, realizada pelo 
Coral Plenitude da Escola 
Municipal de Música “Elzita 
Jorge Cunha”, seguida pela 
abertura da casinha com a 
chegada do Papai Noel.

 Na última semana as 
visitas das escolas ao Pala-
cete do Noel encerraram o 
“Natal Rural”, onde cerca 
de 200 alunos das escolas 
rurais do município tiveram 
um dia especial com direito 
a sessão de cinema, lanche 
especial, visita ao Palacete 
e o encontro mais espera-
do da ocasião, com o Papai 
Noel, que trouxe muitos 
presentes à criançada.

O bom velhinho também 
passou três dias percorren-
do os bairros da cidade dis-
tribuindo doces e muito ca-
rinho, auxiliado pelas suas 
ajudantes. Foi cerca de uma 
tonelada de doces distribuí-

da nos bairros.

Até o dia 20, o evento 
inicia às 20h30 com a aber-
tura da casinha do Papai 
Noel. Nesta terça-feira, 17, 
se apresenta Natally can-
tando as músicas “Tempo de 
Alegria” e “Feliz Natal” e a 
apresentação do coral da Es-
cola Rural Municipal Candi-
nha de Moura Jorge, com as 
canções “Perto quero estar”, 
“Tempo de Alegria” e “Feliz 
Natal”; o coral da igreja As-
sembleia de Deus apresen-
ta-se no dia 18, quarta-fei-
ra; quinta-feira acontece o 
sorteio da Promoção “IPTU 
em Dia Dá Prêmios”; e no 
dia 20, sexta-feira, a apre-
sentação de dança Show de 
Mulheres Evangélicas.

Nos dias 21 e 22, sábado 
e domingo, as festividades 
têm início a partir das 18h 
com a abertura da casinha 
do Papai Noel. No dia 21 
terá apresentação de dança 
sênior com o Grupo Idade 
Ativa do CRAS Pedrinha. 
Para o encerramento, no dia 
22, além da despedida do 

A campanha “IPTU em 
dia dá Prêmios” está che-
gando ao fim e o sorteio 
acontece nesta quinta-feira, 
19. No entanto, até esta data 
os moradores ainda podem 
efetuar o pagamento dos 
carnês e depositar os cupons 
na urna para concorrer aos 
sete prêmios especiais que a 
prefeitura municipal prepa-
rou neste ano.

A Prefeitura informou 
que até a sexta-feira, 13, Já 
eram 23.424 cupons concor-
rendo ao sorteio de um Fiat 

Mobi 0km, uma Honda CG 
150 0km e mais cinco TV’S 
SMART 42’’ da marca AOC.

Mais de 12.600 imó-
veis estão cadastrados para 
pagamento do IPTU no 
sistema do Departamento 
Municipal de Tributação da 
Secretaria Municipal de Fi-
nanças (Sefin). Conforme o 
secretário Carlos Perez Go-
mez, eles dão previsão de ar-
recadação de R$ 3 milhões, 
recursos estes necessários 
à manutenção de serviços e 
obras.

A Prefeitura de Jagua-
riaíva, através da Secreta-
ria Municipal de Educação 
Cultura e Esporte (Smece) 
realizou no dia 10 de de-
zembro o lançamento do 
Programa de Avanço de 
Tecnologia nas Escolas. A 
apresentação dos novos 

recursos multifuncionais, 
incluindo carteiras digitais 
e outros equipamentos e 
ações, ocorreu junto com 
a formatura de quase 100 
alunos de 5º ano na Escola 
Municipal Júlio de Mesqui-
ta Filho, uma das maiores 
do município.

Programação do XI Natal Para Todos 
segue até o dia 22 em Jaguariaíva

Contribuintes têm até o dia 19 
para depositarem cupons do IPTU

Jaguariaíva leva tecnologia 
às escolas municipais

Boas Festas

Programação natalina acontecerá todas as noites na praça 
Getúlio Vargas. Foto: Divulgação/Prefeitura de Jaguariaíva

Chegada do Papai Noel na noite de sábado paa o 
Natal em Jaguariaíva. Foto: Divulgação

JAGUARIAÍVA

Papai Noel, show com fogos 
de artifício sem estampido e 
distribuição de brinquedos e 
bolas, está programado um 
grande show com Joanna, 
cantora dos sucessos “Tô 
Fazendo Falta”, “Viva a Mãe 
de Deus e Nossa”, “Amanhã 
Talvez”, “Um Sonho a Dois”, 
“A Padroeira”, entre outros.

Em todos os dias haverá 

brincadeiras no palco, dis-
tribuição de doces e intera-
ção com o público presente 
e o Expresso do Noel que 
leva as pessoas a uma visi-
ta ao Palacete do Noel, com 
saída em frente ao novo su-
permercado. O Palacete do 
Noel também fica aberto 
para visitação até o dia 22, 
das 18h às 22h.

Programação
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Uma das principais pro-
dutoras de papel do Paraná, 
Arapoti tem destaque no se-
tor industrial do estado. O 
município de pouco mais de 
28 mil habitantes foi eman-
cipado de Jaguariaíva em 
1955. A história da fundação 
de Arapoti é profundamente 
ligada a produção do pael e a 
indústria madeireira, já que 
se iniciou a instalação de 
uma fábrica de papel e ser-
ralheria na região.

Arapoti tem forte desta-
que no agronegócio. Com a 
grande imigração holandesa 
foi fundada a Capal, inte-
grante do grupo ABC da Ba-
tavo. A cooperativa grantiu 
a Arapoti o investimento em 
tecnologia para fortalecer 
a produção agropecuária, 
principalmente na produção 
de soja, milho, trigo, suínos, 

Localizada entre os Cam-
pos Gerais e o Norte Pionei-
ro, Arapoti é recheada de 
belas paisagens naturais. O 
município de 28 mil habitan-
tes, que nasceu de um ponto 
de parada de tropeiros, cres-
ceu, se desenvolveu e hoje 
luta para se consolidar como 
um destino turístico do Pa-
raná.

De natureza rica e bela, 
a cidade atrai visitantes com 
paisagens formadas por ca-
choeiras e cânions, como o 
do Cerrado. No aspecto cul-
tural, a herança da imigração 
holandesa se revela um atri-
buto à parte. Os detalhes da 
arquitetura, dos costumes e 
da história daquele povo eu-
ropeu chamam a atenção dos 
turistas, que visitam museus 

A Festa de Peão acon-
tece entre os dias 18 e 22 
de dezembro com o ro-
deio em touros preceden-
do os shows com artistas 
da música nacional.

- Quarta-feira (18/12) 
– Jair Supercap Show

- Quinta-feira (19/12) 
– Raça Negra

- Sexta-feira (20/12) 
– Lucca e Mateus

- Sábado (21/12) – 
Diego e Arnaldo

- Domingo (22/12) – 
Gino e Geno

Berço da indústria do 
papel e da madeira

Programação Festa de 
Peão de Arapoti

Arapoti se destaca 
pelas belezas naturais

Arapoti 64 anos

Arapoti 64 anos

Arapoti tem um IDH que pode ser considerado alto.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Arapoti

Raça Negra é uma das principais atrações da 
celebração dos 64 anos. Foto Divulgação

Cachoeira do Chico, uma das riquezas naturais de Arapoti.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Arapoti

frangos e gado holandês lei-
teiro.

População: 28.115 ha-
bitantes (IBGE/2019)

PIB: 1 bilhão (IBGE/

IPARDES) – Produto Inter-
no Bruto

IDH: 0,723 
(PNUD/2010) – Índice de 
Desenvolvimento Econômi-
co

e construções antigas.
De economia próspera, 

o município é referência nos 
setores leiteiro, papeleiro e 
agrícola, se destacando tam-
bém no turismo de negócios. 
Fatores como o título de Ter-

ra da Água, do Mel e do Lei-
te, um calendário de eventos 
agitado e o clima ideal, nem 
tão quente como o Norte Pio-
neiro e nem tão frio quanto o 
Sul, só reforçam os motivos 
para desembarcar por aqui.

ARAPOTI

ARAPOTI
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SAMAE celebrou 50 anos com homenagens

Igreja Quadrangular de Arapoti celebra 40 anos

História

Louvor

No dia 3 de dezembro, o 
SAMAE (Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgo-
to) completou 50 anos de 
sua criação e realizou uma 
cerimônia no Cine Teatro 
Municipal Valéria Luercy 
em comemoração à data. 
Na ocasião foram homena-
geados aqueles que contri-
buíram, e aqueles que ainda 
contribuem, para escrever 
a história da autarquia e no 
seu desenvolvimento.

A cerimônia contou com 
a presença de Mario Fonse-
ca Filho e Ariosvaldo Ziemer 
Cruz, representando os fun-
dadores da instituição, seus 
pais. Também estiveram 

presentes ex-presidentes e 
colaboradores da autarquia, 
o prefeito José Sloboda, se-
cretários da administração 
municipal, vereadores, au-
toridades eclesiásticas, re-
presentante dos bombeiros, 
da OAB, do comércio, fami-
liares dos homenageados e 
comunidade em geral.

Para iniciar a cerimô-
nia o historiador, Rafael 
Pomim, apresentou a todos 
um apanhado sobre a his-
tória da criação e implanta-
ção do SAMAE, sobre fatos 
marcantes nestes cinquenta 
anos de funcionamento e 
sobre pessoas que batalha-
ram para prestar o melhor 
serviço à comunidade.

Logo em seguida, Ma-

Na noite deste domingo, 
15, a Igreja do Evangelho 
Quadrangular comemorou 
os 40 anos de fundação em 
Arapoti. Com uma grande 
festividade que contou com 
muito louvor, ministração 
da palavra e sorteio de prê-
mios, os presentes puderam 

desfrutar de momentos de 
alegria e regozijo na presen-
ça de Jesus Cristo.

Além dos tradicionais 
louvores entoados pela igre-
ja, o culto especial contou 
com a presença da banda 
do cantor Juninho Pemac 
de Jaguariaíva e do grupo 
Campeiros de Cristo da ci-
dade de Ponta Grossa, que 

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

A cerimônia reuniu atuais e ex-funcionários no Cine Teatro 
Valéria Luercy. Foto: Divulgação/Prefeitura de Jaguariaíva

O SAME foi criado em dezembro de 1969 através da lei 
Municipal n° 559. Foto: Divulgação/Prefeitura de Jaguariaíva

rio Fonseca Filho prestou 
sua homenagem a seu pai, 
Mario Fonseca, ex-prefei-
to e um dos fundadores da 
autarquia, lembrando do 
trabalho e da dedicação de 
seu pai para a instalação do 
SAMAE no município.

Também fizeram uso da 
palavra o atual secretário de 
Infraestrutura e Habitação 
e ex-presidente do SAMAE, 
Reginaldo Cheirubim; a di-
retora geral da entidade, 
Katia Miranda; o atual pre-
sidente, Francilei Baitala; 
e o prefeito José Sloboda. 
Após a entrega das placas 
aos homenageados foi dada 
a palavra à senhora Irace-
ma da Conceicão Batista da 
Cruz, que prestou sua ho-
menagem e lembrança ao 
seu marido, o ex-presidente 
da autarquia, Demerval Zie-
mer Batista da Cruz, o Pitu-
co. Para finalizar, o pastor 
Jair Castro Cândido reali-
zou uma benção aos presen-
tes, à história e ao futuro do 
SAMAE.

Receberam as placas de 
homenagem: Mario Fonse-
ca Filho, representando seu 
pai Mario Fonseca, funda-
dor da autarquia e, também, 
como ex-presidente da au-
tarquia. Ariosvaldo Ziemer 

Cruz, representando seu pai 
João Batista da Cruz, tam-
bém fundador da autarquia. 
Reginaldo Aparecido Chei-
rubim, Demerval Ziemer 
Batista da Cruz, representa-
do por sua esposa Iracema 
Conceição Batista da Cruz, 
Manoel Faria, o Maneco, 
José Nilton de Oliveira, re-
presentado por seu filho 
Cleiton de Oliveira, e Maria 
Sueli de Oliveira Gonçalves 
foram homenageados como 
ex-presidentes.

Entre os servidores ho-
menageados, receberam as 
homenagens como servido-
res que trabalham na au-
tarquia há mais de 30 anos, 
Abel Lemes de Oliveira, Se-
bastião Pedroso Machado, 
João Maria Alves Enes, Luiz 
Antônio Batista Sota e Clair 
de Souza. Representando os 
servidores inativos, Ailton 
Cesar Vaz, Expedito Paulo 
da Silva, Ismael Rodrigues 
de Oliveira, Maria Sueli de 
Oliveira Gonçalves, Renira 
Aparecida Candéo Pereira 
e Lúcia Maria Fernandes. E, 
representando os servidores 
que estão na ativa, Francis-
co Bernardo Pinto.

Para finalizar as come-
morações foi cantado para-
béns aos 50 anos de criação 
do SAMAE e um coquetel 
foi servido aos presentes.

Homenageados

Passado e presente do SAMAE
Criada em dezembro de 1969 pela Lei Municipal n°. 559, 

a autarquia SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto) de Jaguariaíva surgiu da necessidade de criar um 
sistema mais eficiente, visto o crescimento do município e a 
dificuldade da prefeitura municipal em gerir a distribuição de 
água e coleta de esgoto.

Desde então foram muitos os desafios da autarquia, en-
tre eles acompanhar o crescimento, ampliando o sistema, 
sem que isto onerasse o consumidor.

Com a criação do SAMAE, foram construídas captações 
de água no Rio Capivarí, Ribeirão Matarazzo e Ribeirão 3 
Bocas. Para o tratamento de água foram criadas duas esta-
ções de tratamento, a ETA central e a ETA 3 Bocas e, para 
o tratamento de esgoto foi criado um sistema de lagoas de 
estabilização.

Apesar da gestão da autarquia operar de forma indepen-
dente, a responsabilidade da administração que está a fren-
te do município continua sendo determinante na prestação 
de um serviço satisfatório e na condução transparente das 
contas.

Desde 2009, anualmente é possível fazer investimentos 
com recursos próprios, o que garantiu que hoje Jaguariaíva 
tivesse 100% do município sendo abastecido com água tra-
tada, são aproximadamente 4,5 milhões de litros de água 
distribuídos diariamente.

animou a congregação ao 
ritmo da sanfona. Durante a 
celebração, foram sorteados 
mais de 40 prêmios doa-
dos por empresas e lojas do 
município, entre eles, uma 
viagem para o Beto Carrero 
World. 

A festividade foi condu-
zida pelo pastor titular da 
igreja de Arapoti, Nilton Ce-

sar. “É um privilégio poder 
ser pastor nessa celebração, 
porque é um marco históri-
co para nossa cidade e para 
nossa igreja. Eu louvo muito 
a Deus por Ele me permitir 
estar a frente deste traba-
lho. A Igreja Quadrangular 
de Arapoti é uma defen-
sora da família, defensora 
de uma sociedade que ver-

dadeiramente pregue paz, 
que pregue o amor de Jesus 
Cristo e que ama essa cida-
de” falou o pastor.

“Nós que estamos na 
estrada há 12 anos viajando 
para todo o Brasil e fora do 
Brasil, é uma honra parti-
cipar dessa celebração de 
40 anos de um ministério. 
Eu costumo dizer que para 

sobreviver anos e anos em 
um ministério, tem que ter 
promessa de Deus e se nós 
estamos aqui comemorando 
hoje esta data é porque esta 
Igreja Quadrangular está 
pautada sobre a promes-
sa de Deus. É uma alegria 
poder participar” disse o 
cantor e bateirista da banda 
Campeiros de Cristo.
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SUBRAS – SUBSTRATO DO BRASIL LTDA., torna público que requereu junto ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná) LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL para atividade madeireira para moagem e compostagem de residuos sólidos de madeira, na rodovia PR-092, KM 34, no 
município de ARAPOTI. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Mais de 500 jovens participaram de 
encontro da UMADEPAR em Arapoti

Câmara realiza entrega de honrarias 
em sessão solene nesta quarta

Religião

Homenagem

A noite deste sábado, 
14, foi especial para o povo 
evangélico do município. A 

Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus (IEAD) de 
Arapoti foi sede do último 
encontro geral, neste ano 
de 2019, da UMADEPAR 

Integrando as festivi-
dades municipais, a Câma-
ra Municipal realiza nesta 
quarta-feira, 18 de dezem-
bro, dia do aniversário de 
Arapoti, a tradicional Ses-
são Solene de entrega de 
Honrarias.

Às 9 horas, o Pastor Al-

tieres Fernando Miola reali-
zará uma Benção Ecumêni-
ca aos homenageados e ao 
Aniversário de Arapoti, sim-
bolizando o encerramento 
dos trabalhos do Legislativo 
do ano de 2019. Logo em se-
guida, às 10 horas da manhã 
começa a entrega de Títulos 
de Cidadania e Comenda-
dor.

- Cidadão Benemérito, APARECIDO CARDOSO DA 
SILVA. Propositores: Divair da Silva e Zildinei Ferreira.

- Comendador dos Campos Floridos, BRAZ RIZZI, 
conforme DECRETO LEGISLATIVO Nº 185/2013.

- Cidadão Benemérito, JAVET MARINHO FERREI-
RA. Propositor: Ricardo Rodrigues Pedroso.

- Cidadão Honorário, JEFFERSON LEOCADIO 
SUBTIL. Propositor: Marineo Ferreira.

- Cidadão Honorário, JULIO CESAR PIMENTEL. 
Propositores: Jean Carlos Klichowski.

- Cidadão Benemérito, ROGÉRIO SOARES ARAÚ-
JO. Propositores: Divair da Silva e Zildinei Ferreira.

ARAPOTI

ARAPOTI

Jovens de 16 municípios estiveram participando 
do culto em Arapoti

Parabéns para a linda Olívia do Papai Otoniel 
e da mamãe Deyse que completou seu primeiro 
aniversário neste mês de novembro.

Professoras de Educação Infantil do Colégio 
Mega de Jaguariaíva, durante formatura dos alu-
ninhos do 1° ano e Jardim.

Equipe da Jumper Profissões e Idiomas, uni-
dade de Jaguariaíva, na reunião pedagógica do 
dia 7 de dezembro.

Parabéns ao arapotinenses Sidnei Ferreira 
de Souza e Denise Maurício Sampaio que se 
casaram neste sábado, 14 de dezembro. Que 
Deus abeçoe a união! Foto: Guigui Photografia

(União de Mocidades da 
Assembleia de Deus do Es-
tado do Paraná) da 5ª re-
gião.

Mais de 500 jovens vin-
dos de 16 municípios da 
região estiveram partici-
pando de um culto especial 
a Deus no templo central 
da Assembleia de Deus de 
Arapoti. O tema do encon-
tro foi “Tempo de Glória” e 
teve como preletor da noi-
te, responsável por trazer 
a mensagem de Deus aos 
presentes, o pastor André 
Raz, da cidade de Cascavel.

O anfitrião da noite foi 
o pastor José Prestes, pre-
sidente da Assembleia de 
Deus em Arapoti. O traba-
lho foi dirigido pelo pastor 
Eliel Polini, vice-coordena-
dor da UMADEPAR. Antes 

da mensagem, diversos 
grupos de louvor locais es-
tiveram se apresentando, 
como a banda Apocalipse 
e Filhos da Promessa. O 
Coral da UMADEPAR e a 
orquestra da Assembleia 
de Deus em Castro também 
apresentaram belos louvo-
res ao Senhor.

“Eu louvo a Deus pela 
oportunidade de estarmos 
aqui nesta noite reunidos 
para adorar o nome do Se-
nhor. Deus abençoe a vida 
de toda a nossa juventude 
da 5ª região. É um hon-
ra para Arapoti, que está 
de parabéns, poder rece-
ber este último encontro 
da mocidade neste ano de 
2019. Um trabalho muito 
abençoado” falou o pastor 
José Prestes.

Confira quem são os homenageados:



FOLHA PARANAENSE Jaguariaíva, 17 de dezembro de 2019POLÍTICA08

Pela manutenção da Em-
presa Brasileira de Correios 
e Telégrafos como empresa 
pública, pela suspensão dos 
estudos que objetivam viabi-
lizar sua privatização, e pro-
moção de debate com partici-
pação de representantes dos 
municípios afetados. Esse é 
o tema da Moção de Apoio, 
proposta pelo vereador Di-
vair da Silva (PV) em sessão 
do último dia 04 de dezem-

bro e aprovada pelos demais 
vereadores, que faz um apelo 
ao Governo Federal para que 
encerre os estudos para pri-
vatização do Correios, uma 
empresa pública com 356 
anos história, que atua nos 
5.570 municípios do país e 
que emprega mais de 106 mil 
funcionários pelo Brasil.

A Câmara de Arapoti en-
caminhou a moção ao Con-
gresso Nacional, aos Deputa-
dos Federais e Senadores do 
Estado do Paraná e à Presi-

Câmara aprova moção de apoio contra a privatização dos Correios
Política

ARAPOTI

Vereadores de Arapoti se manifestaram contrários a possível 
privatização dos Correios. Foto: Divulgação/Câmara de Arapoti

Única opção

Serviços

dência da República, e defen-
de a manutenção da empresa 
na esfera pública, assim como 
outras Câmaras do Estado, 
como de Curitiba, Imbaú, La-
ranjeiras do Sul e Cascavel.

“Sua privatização repre-
senta o risco concreto de 
fechamento de agências em 
5.246 municípios todo o país, 
especialmente nas localida-
des que mais deles dependem 
para receber remédios, he-
moderivados, livros didáti-
cos, emissão de CPF, e outros 
serviços não atrativos para a 
iniciativa privada”, citou o ve-
reador Divair.

“Na cidade de Arapoti os 
Correios têm um papel fun-
damental. Sua desestatização 
significa o risco de fechamen-
to da agência, obrigando os 
moradores a se deslocarem 
para cidades vizinhas em 
busca de acesso às suas enco-
mendas, correspondências e 
outros serviços. Os Correios 
prestam seus relevantes ser-
viços aos nossos quase 28.115 
(vinte e oito mil, cento e quin-
ze) munícipes, contribuindo 
para a arrecadação municipal 
e incremento de nossa ativi-

dade econômica.”, defendeu.

O vereador lembrou ain-
da que em muitos municípios 
os Correios são a única opção 
para que suas populações te-
nham acesso a serviços ban-
cários, uma vez que atuam em 
parceria com o Banco do Bra-
sil, possibilitando desta for-
ma que aposentados, benefi-
ciários de programas sociais 
e a população carente tenham 
acesso aos seus recursos. 
“Sua desestatização e a pro-
vável fechamento da agência 
trarão impactos a este mu-
nicípio nos estabelecimentos 
empresariais, reduzindo a 
atividade econômica, além da 
cessação dos serviços sociais, 
prejudicando principalmente 
a população mais necessita-
da”, escreveu o propositor em 
sua justificativa.

Os Correios prestam inú-
meros serviços relevantes 
para os órgãos públicos, fe-
derais, estaduais e munici-
pais, como o recebimento de 
impostos e taxas, o pagamen-

to de benefícios sociais, ins-
crições em cadastros e con-
cursos, logística de eleições, 
distribuição de livros didáti-
cos e de provas de concursos 
públicos, distribuição de me-
dicamentos e vários outros. A 
empresa também é parceira e 
fator de fomento das peque-
nas e médias empresas, espe-
cialmente das que atuam no 
comércio eletrônico, sendo 
líder no segmento de enco-

mendas nacionais e interna-
cionais.

Como empresa pública, 
exerce um importante papel 
na regulação do setor logís-
tico em especial no de dis-
tribuição de encomendas, e 
garantem também uma polí-
tica de preços e tarifas justas 
e acessíveis, universalizando 
os serviços postais na forma 
prevista no inciso X do artigo 
21 da Constituição Federal.


