
Jaguariaíva, 15 de dezembro de 2020  •  Ano XX  •  Edição 489

www.folhapr.com.br     |           Folha Paranaense     |        folha@folhapr.com.br     |    Redator: Diego Fernandes Soares         |           Tel.: (43) 3535.3142

FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Arapoti celebra 65 anos de 
emancipação político-administrativa

Nesta próxima sexta-feira, 18 de 
dezembro, o município comemora 
mais um aniversário, desta vez, 
em meio às restrições em razão da 
pandemia da Covid-19. Com uma 
programação adaptada à atual 
realidade, um culto ecumênico e 
mais uma apresentação artística, 
que serão apresentadas online, 
marcam a celebração.
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Tragédias tiraram a vida de 
dois jovens arapotienses

Multa de R$ 1 mil para quem 
não mantiver terreno limpo

Jaguariaíva muda programação 
natalina devido ao aumento 
de casos da Covid-19

Sorteio do IPTU acontece 
nesta quinta em Jaguariaíva

Arapoti tem 
duas mortes 
e 29 casos 
da Covid-19
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contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

RESPONSABILIDADE 
DOS SÓCIOS POR 

DÍVIDAS TRABALHISTAS
Dois julgamentos recentes trataram da responsabilidade 

do sócio por dívidas trabalhistas de empresas. 
1) No primeiro caso, o TRT18 (Goiás) decidiu que o salá-

rio abaixo de 50 salários mínimos de sócio de uma empresa 
não pode ser penhorado para pagar dívida trabalhista da pró-
pria empresa. 

Assim entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região (GO) ao julgar o caso de vendedor autônomo, sócio 
de uma distribuidora de autopeças, que teve bloqueados os 
valores depositados em conta corrente.

O relator do caso, desembargador Geraldo Rodrigues, de-
feriu o pedido de impenhorabilidade dos valores constantes 
na conta-corrente, ao reconhecer seu uso exclusivo para o re-
cebimento de verba de natureza salarial. 

Asseverou o entendimento prevalecente de que a penhora 
de valores excedentes a 50 salários-mínimos mensais é per-
mitida desde que limitada a 50% dos ganhos líquidos do de-
vedor, de acordo com a regra prevista no § 3º do artigo 529 
do NCPC.

O relator apontou que o salário recebido pelo sócio é bem 
inferior a 50 salários-mínimos mensais. 

Com esses argumentos, o relator suspendeu o bloqueio 
dos valores do salário e concedeu o mandado de segurança.  

A decisão ainda pode ser alvo de recurso e sofrer modifi-
cação em instância superior.

2) Em outra decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, através de sua 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial condenou os antigos sócios de empresa a pagar 
indenização por danos materiais correspondente às dívidas 
trabalhistas adquiridas antes da cessão das cotas sociais 
(mais de R$ 334 mil). 

A empresa-autora teve sua titularidade transferida e os 
antigos sócios se responsabilizaram por todas as dívidas, po-
rém precisou arcar com diversos débitos de ações trabalhis-
tas, havendo recusa dos réus. 

A empresa alegou que seu nome foi inscrito no rol de 
maus pagadores em razão dessas dívidas, por culpa dos an-
tigos sócios. 

O relator da apelação, desembargador Marcelo Fortes 
Barbosa, afirmou em seu voto que a empresa comprovou o 
desembolso dos valores relacionados às condenações nas 
ações trabalhistas e que os documentos juntados aos autos 
mostram que as ações foram ajuizadas antes da celebração 
do negócio jurídico e, portanto, durante a responsabilidade 
dos réus.

A turma julgadora considerou que a causa de pedir equi-
vale ao desembolso dos valores relativos às condenações tra-
balhistas e somente a partir do efetivo pagamento pode ser 
admitida a incidência da prescrição e não a partir do trânsito 
em julgado das sentenças condenatórias. 

O julgamento teve votação unânime, com a participação 
dos desembargadores Pereira Calças e Cesar Ciampolini. 

A decisão ainda pode ser alvo de recurso e sofrer modifi-
cação em instância superior.

3) Os dois casos relatados tratam da responsabilidade de 
sócios por dívidas das empresas.

No primeiro caso foi excluída a responsabilidade de sócio 
que recebia remuneração abaixo de 50 salários mínimos, ao 
passo que a segunda decisão responsabilizou os sócios reti-
rantes de sociedade em ressarcir as dívidas constituídas antes 
da retirada deles do quadro social.

Destas decisões, a ambas tratam de ponta de vista não 
usual, como também revelam novas obrigações e riscos a se-
rem assumidos pelos sócios diante de dívidas da empresa.

Arapoti celebra 65 anos de 
emancipação político-administrativa

Arapoti se destaca pelas belezas naturais

Aniversário

65 anos

Nesta próxima sex-
ta-feira, 18, o município 
celebra mais um aniver-
sário. Em meio às dificul-
dades impostas pela pan-
demia, a programação 
festiva desta vez teve que 
ser cancelada. No entan-
to, a Administração Mu-
nicipal, para não deixar 
a data passar em branco, 
estará realizado um culto 
ecumênico com a presen-
ça de autoridades e que 
será transmitida ao vivo 
pela internet.

Este evento acontece-
rá no Centro Estudantil 
e terá início às 18h, so-
mente com a presença de 
autoridades eclesiásticas 
que realizarão a celebra-
ção e autoridades mu-
nicipais como a prefeita 
Nerilda Penna. Após esta 
celebração, será canta-
do os parabéns e tam-
bém executado o hino do 
município. A partir das 
19h30min, está prevista 
a apresentação da banda 
“Opus Dei”, tudo trans-

Localizada entre os Campos 
Gerais e o Norte Pioneiro, Ara-
poti é recheada de belas paisa-
gens naturais. O município de 
28 mil habitantes, que nasceu de 
um ponto de parada de tropeiros, 
cresceu, se desenvolveu e hoje 
luta para se consolidar como um 
destino turístico do Paraná.

De natureza rica e bela, a ci-
dade atrai visitantes com paisa-
gens formadas por cachoeiras e 
cânions, como o do Cerrado. No 

aspecto cultural, a herança da 
imigração holandesa se revela 
um atributo à parte. Os detalhes 
da arquitetura, dos costumes e 
da história daquele povo europeu 
chamam a atenção dos turistas, 
que visitam museus e constru-
ções antigas.

De economia próspera, o mu-
nicípio é referência nos setores 
leiteiro, papeleiro e agrícola, se 
destacando também no turismo 
de negócios. Fatores como o títu-
lo de Terra da Água, do Mel e do 
Leite, um calendário de eventos 

mitido ao vivo.
“Podemos ter algu-

ma alteração ou outra 
em razão da situação da 
pandemia na cidade, mas 
estaremos transmitindo 
o evento em formato de 
live para que as pessoas 
possam acompanhar em 
suas casas com seguran-
ça” explicou a Secretária 
de Educação, Sônia Ma-
chado, que é uma das 
organizadoras da pro-
gramação. Ela explicou 
que está sendo viabiliza-
da ainda uma espécie de 
show pirotécnico, porém 
sem os fogos de artifício 
com barulho.

Dentro da progra-
mação de final de ano, 
está prevista a presença 
do Papai Noel visitando 
os bairros e entregan-
do presentes no dia 24 
de dezembro. O Parque 
do Papai Noel já está 
aberto a visitação, po-
rém sem a realização de 
apresentações artísticas 
e do Papai Noel físico 
para evitar aglomera-
ções. As pessoas pode-
rão entrar no parque 
para tirar fotos. 

De acordo com a Se-
cretaria, o parque ficará 

aberto a visitação em 
dias de semana das 08h 
às 22h. Aos finais de 
semana a abertura será 
às 13h e o fechamento 
às 22h. “O parque será 
um espaço aberto para 
visitação e para quem 
queira ali tirar uma foto 
nós temos o presépio, a 
árvore de natal, um es-
paço de neve. Teremos 
pessoas orientando os 
visitantes o tempo todo 
para evitar aglomera-
ções e solicitar o uso de 
máscara. Também serão 
disponibilizados álcool 
em gel em todos os es-
paços” esclareceu Sônia.

Arapoti terá programação restrita devido a pandemia da Covid-19. Foto: Divulgação

Cachoeira do Chico, atração turística do 
município. Foto: Divulgação

Parque do Papai Noel

ARAPOTI

ARAPOTI

agitado e o clima ideal, nem tão 
quente como o Norte Pioneiro e 
nem tão frio quanto o Sul, só re-
forçam os motivos para desem-
barcar por aqui.
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Programação do Natal em Jaguariaíva 
foi redefinida com o avanço da Covid-19

Festas

Com o objetivo de 
conter um aumento ain-
da maior de casos da 
Covid-19 com a chegada 
das festas de fim de ano, 
o poder público está to-
mando medidas para 
evitar quaisquer tipos de 
aglomerações, prevenin-
do, assim, o contágio em 
massa. Com isso, a pro-
gramação do “XII Natal 
Para Todos” foi redefi-
nida através de reuniões 
que aconteceram entre 
o prefeito José Sloboda, 
o Comitê de Operações 
Emergenciais (COE), 
Comissão Organizadora 
do Natal e também por 

meio de recomendações 
do Ministério Público.

Com as alterações, a 
decoração em espaços 
públicos ficará restri-
ta às praças e será feita 
pela equipe própria e 
ornamentos disponíveis 
na SMECE. O “Papai 
Noel nos Bairros” ocor-
rerá de forma reduzida, 
apenas nesta quarta-fei-
ra, dia 16 e quinta-feira, 
17, quando serão entre-
gues tradicionalmente 
os doces e também os 
presentes.

Na quarta será aten-
dida a região do Prima-
vera e na quinta, o Papai 
Noel estará em bairros 
como Pedrinha, Remon-

ta, Bosque da Saúde e 
Vila Edith. O carro de 
som estará passando pe-

los bairros sinalizando 
as ruas em que o Papai 
Noel estará.

Novo Ano: 
encare sem medo!

Davrison de Abreu Anselmo
Professor e Radialista em Ibaiti – PR
davrison@gmail.com

Crônica

Certo dia um aluno me perguntou sobre o que deveria fa-
zer para ser reconhecido. Eu fiquei em silêncio durante alguns 
instantes, com os olhos perdidos nos cartazes que estavam co-
lados nas paredes da sala de aula, como se neles buscasse uma 
resposta para uma pergunta um tanto desconcertante, espe-
cialmente para um professor: - Como ser reconhecido?

Eu que não possuo o hábito do pessimismo, nem tampou-
co costumo proferir falsos e otimistas sonhos – ainda sou um 
adepto do “pé no chão” – então, depois de tomar um profundo 
fôlego, respondi:

- Primeiro você deve levantar-se. Fazer por si. Estar para 
os outros. Encher-se de motivação para poder ter sempre uma 
energia contagiante carregada de atitudes e exemplos positi-
vos. Deixar as mazelas (especialmente as pequenas – aquelas 
que mais nos incomodam), de lado. Fazer dos erros, lições 
para futuros acertos. Deixar de reclamar quando se pode agir. 
Não querer, jamais, ser outra pessoa (porque cada uma carre-
ga em si o dom de construir o seu próprio destino). Não aspi-
rar a ser melhor que ninguém, a não ser superar-se a cada ato, 
a cada momento, a cada novo levantar de olhos para um ponto 
que ainda desconhece. Nunca deixar, nem por uma fração de 
segundo, o sentimento de inferioridade ou de incapacidade 
entrar em seu coração. Arriscar-se mais sem ter medo de er-
rar. Mas se o erro chegar, não ter vergonha de dar a volta por 
cima e começar tudo de novo. Inclinar-se para o lado de Deus. 
Amar o próximo e o desconhecido.

- Saiba, eu disse, tudo isso não é questão de conhecimen-
to, de experiência, mas de inteligência, de atitude correta. Não 
importa de onde você veio – de que família, bairro, cidade, 
classe social, religião. Interessa sim, para onde você decidiu ir. 

- O que você escolheu ser? Um ser autônomo que canta a 
sua própria canção ou um medíocre que vive a dançar confor-
me a música que os outros tocam?

Vamos “encarar” o NOVO ANO, com fé, esperança de dias 
melhores, com muito amor próprio e, sobretudo, sem medo 
de ser feliz !!!

PRÓSPERO E FELIZ 2021.

Diferentemente de outros anos, Natal será restrito devido às nor-
mas de distanciamento social impostas pela pandemia. 

Foto/Divulgação

JAGUARIAÍVA

Tel.: (43)

3535.3142

ANUNCIE:
www.folhapr.com.br

FOLHA 
PARANAENSE
O Jornal dos Campos Gerais 

e Norte Pioneiro



FOLHA PARANAENSE Jaguariaíva, 15 de dezembro de 2020KLABIN04



FOLHA PARANAENSEJaguariaíva, 15 de dezembro de 2020 SEGURANÇA 05

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

EXPEDIENTE
FOLHA PARANAENSE - SOMAR & EDUCAR SS 
LTDA - CNPJ: 84.791.318/0001-28 - Redator e 
Jornalista responsável: Diego Fernandes Soares 
DRT/PR 5005; Diagramação: Fábio Augusto 
Ribeiro; Fotos: Foto & Arte Estúdio, Diego F. Soares 
e Assessorias. Folha Paranaense online: www.
folhapr.com.br - Reinaldo Ferreira Júnior e Diego F. 
Soares. Tel.: (43) 3535.3142 / (43) 99966.2478; Rua 
João Tracz, 162 - Jardim Matarazzo - CEP 84.200-
000 - Jaguariaíva - PR. E-mail: folha@folhapr.com.
br - Facebook: Folha Paranaense.
OBS.: Os artigos assinados e de assessorias não 
representam necessariamente a opinião do jornal e 
são de responsabilidade de seus autores.

Jovem de 33 anos (esq.) perdeu a vida em uma cachoeira e rapaz de 23 (dir.) morto 
em acidente automobilístico. Foto: Montagem/Reprodução Redes Sociais 

Tragédias tiraram a vida de dois 
jovens arapotienses neste domingo

Policial

Um domingo triste 
para a população do mu-
nicípio que ficou choca-
da com a morte de dois 
jovens em dois inciden-
tes distintos. A primeira 
vítima fatal foi Juceli-
no Aparecido Neto, 33 
anos, conhecido como 
Léo Neto. Ele morreu 
na conhecida cachoeira 
do Chico Fontana por 
volta 15h30min.

As circunstâncias de 
sua morte ainda serão 
apuradas, porém a cau-
sa a princípio apontada 
foi a de afogamento. As 
equipes de resgate do 
Corpo de Bombeiros de 
Jaguariaíva atenderam 
a emergência, mas já 
encontraram o corpo da 
vítima sem vida.

ARAPOTI

A segunda morte trá-
gica aconteceu na rodo-
via PR-092 em frente 
ao Posto de Combustí-
veis Hulk, no perímetro 
urbano de Arapoti. O 
jovem Estanislau Xa-
vier da Silva, 23 anos, 
estava em uma motoci-

cleta KAWASAKI/NIN-
JA 300 que colidiu com 
um automóvel VW/Gol. 
O acidente aconteceu 
por volta das 19h. A ví-
tima não resistiu aos 
ferimentos e faleceu no 
local. A condutora do 
automóvel sofreu feri-

mentos leves.
As situações alertam 

para dois riscos neste 
final de ano; as viagens 
nas estradas cada vez 
mais perigosas e as visi-
tas às cachoeiras e rios 
da região nesta tempo-
rada de calor.

Arapoti terá 90 dias para apresentar 
projeto do canil municipal

Saúde Pública

Uma ação formulada pelo 
Ministério Público (MP-PR), 
ainda em 2016, foi confirma-
da agora em segunda instân-
cia pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná (TJ-PR). 
A decisão estadual ratifica a 
decisão da Justiça local que 
determinou que o Município 
apresente em até três meses 
uma proposta ou projeto para 
implementação de canil/gatil 
e local para recolhimento de 
quaisquer animais em situação 
de risco ou abandonados.

A decisão ainda prevê que a 
Administração deve informar, 
no prazo de 60 dias, o número 
de cães e gatos abandonados 
na cidade, bem como o número 
de castrações, de recolhimen-
tos e atendimentos eventual-
mente realizados mensalmen-
te, ou pelo menos, nos últimos 
12 meses. A Prefeitura também 
terá que disponibilizar atendi-
mento médico-veterinário a 
estes animais, inclusive com 
programa de castrações.

Por fim, o Município deverá 
implantar, no prazo de 30 dias, 
a Unidade Veterinária Munici-

Decisão em segunda instância obriga o Município a resolver o 
problema dos animais abandonados

ARAPOTI

pal (UVM) para aten-
dimento, a fim de ob-
servar e cumprir com o 
disposto na Lei Munici-
pal nº 1.317/2012 e suas 
diretrizes, sob pena de 
multa diária no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais).

O julgamento foi 
conduzido pelos desem-
bargadores da 4ª Câma-
ra Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná e de-
cidido por unanimidade 
de votos, confirmando a 
sentença do Juiz de Di-
reito da Vara da Fazen-
da Pública da Comarca 
de Arapoti. O julgamen-
to foi presidido pela De-
sembargadora Regina 
Helena Afonso De Oli-
veira Portes, com voto, 
e dele participaram 
Desembargador Luiz 
Taro Oyama (relator) e 
Desembargadora Astrid 
Maranhão De Carvalho 
Ruthes.
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Câmara homenageia personalidades 
que se destacaram no município

Reconhecimento

Nesta terça-feira, 15, 
a Câmara Municipal re-
alizará uma sessão so-
lene para homenagear 
três personagens que se 
destacaram pelos ser-
viços prestados ao mu-
nicípio. Maria José de 
Almeida Guerke rece-
berá a Comenda Alay-
de Carneiro Possatto 

(Dona Nena), enquanto 
o servidor público Mar-
celo Brandão da Silva 
e o pároco da Paróquia 
São João Batista, Celso 
Miqueli, receberão mo-
ções de aplauso.

As honrarias serão 
entregues a partir das 
18 horas, no Plenário 
da Câmara Municipal. 
Devido à pandemia, 
o acesso ao local será 

restrito a convidados. 
Quem quiser acom-
panhar o evento pode 
acessar o Canal da Câ-
mara no YouTube (ative 
o alerta de notificações 
para você ser lembrado 
do evento) ou no site da 
Câmara (www.cmara-
poti.pr.gov.br). 

De autoria do vere-
ador Marineo Ferreira 
(PTB), a Câmara conce-

de a Comenda à Maria 
José de Almeida Guerke, 
por ter sido uma mulher 
de destaque no muni-
cípio. Ela é professora 
aposentada e começou 
a lecionar em Arapoti 
nos anos de 1970 no Co-
légio Estadual Rui Bar-
bosa nas disciplinas de 
Ciências, Desenho Ge-
ométrico, Matemática e 
Estatística. Ela também 

deu aulas nas escolas 
Telêmaco Carneiro e 
Costa Neto e foi diretora 
e professora do Colégio 
Colônia Holandesa de 
1985 a 1998. 

Marcelo Brandão da 
Silva receberá a moção 
em agradecimento pe-
los serviços prestados 
à Câmara Municipal de 
Arapoti como contador 
a partir de 19 de julho 

deste ano, sem qualquer 
remuneração adicional. 
Já o padre Celso será 
homenageado pelos ser-
viços prestados à comu-
nidade arapotiense em 
sete anos que esteve a 
frente da Paróquia São 
João Batista. Ele deixa 
Arapoti neste mês de 
dezembro transferido 
para Santo Antônio da 
Platina.

ARAPOTI
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Falta de limpeza em terrenos poderá  
gerar multa de quase R$ 1 mil

Fiscalização

Proprietário que não limpar terreno será autuado 
pela administração. Foto: Divulgação

A situação de terre-
nos abandonados é um 
problema de saúde pú-
blica, que ainda causa 
muitos transtornos para 
vizinhos que acabam 
sendo vítimas do desca-
so desses proprietários.

Com o acúmulo de 
mato e até lixo deposi-
tado por transeuntes, 
estes locais se tornam 
verdadeiros “terre-
nos minados”, pois são 
criadouros de animais 
peçonhentos e insetos 
transmissores de doen-
ças.

Para enfrentar esse 
tipo de situação, o po-
der público cria planos 
de ações que envolvem 
protocolos de denúncia, 
notificação e até multa 
aos proprietários dos 
terrenos, como está des-
crito no Art. 14 da Seção 
II, Título II da Lei n° 

2764/2018, que dispõe 
sobre a Higiene das Ha-
bitações e Terrenos.

Em Jaguariaíva, esti-
ma-se que existam atu-
almente 1.340 terrenos 
baldios e as ações para 
que estes locais não se 
tornem um risco são 
constantes.

Desde 2009 a pro-
curadoria do município 
notifica os proprietários 
de terrenos que não fo-
ram encontrados pela 
Vigilância Sanitária, ou 
que não tomaram pro-
vidências após serem 
alertados. Além disto, 
a lei municipal prevê 
a limpeza do terreno 
pelo poder público, sen-
do que as despesas são 
anexadas ao valor do 
IPTU da propriedade.

O abandono de ter-
renos e falta de limpe-
za em locais edifica-
dos ou não edificados 
também pode acarretar 

JAGUARIAÍVA

em multa, regulamen-
tada na Lei Municipal 
2.816/2020, Capítulo 
III, Seção II, Subseção 
IV, Art. 21, o valor varia 
de acordo com a infra-
ção, que pode ser leve 
R$ 229,16, grave R$ 
458,32 e gravíssima R$ 
916,64.

A Vigilância Sanitá-
ria do município alerta 
para o surgimento de 
animais como escor-
pião, aranhas e cobras, 
que colocam a vida de 

pessoas e animais do-
mésticos em risco. Há 
também a proliferação 
do mosquito aedes ae-
gypti, transmissor da 
dengue, zika vírus, febre 
amarela e chikungunya, 
quando, além de tudo, 
as pessoas começam a 
depositar lixo nestes lo-
cais.

O canal para denún-
cias é a ouvidoria do 
município, através do 
telefone (43) 3535 – 
9445.

Jaguariaíva – O Ministério Público do Paraná (MP-PR) 
emitiu recomendação administrativa ao prefeito José Slobo-
da para que o Município tome providências em relação aos 
inúmeros terrenos na área urbana que não têm recebido 
os cuidados devidos de seus proprietários. O documento, 
assinado pela 1ª e pela 2ª Promotorias de Justiça da co-
marca, foi elaborado após a instauração de procedimento 
administrativo que constatou a existência de inúmeros lotes 
e terrenos baldios na área urbana da cidade que, além de 
não cumprirem sua função socioambiental, têm contribuído 
para a proliferação de insetos transmissores de doenças.

Além do prefeito, o documento tem como destinatários 
os secretários municipais de Saúde, Meio Ambiente, Negó-
cios Jurídicos e Habitação e Urbanismo.

A recomendação estabelece prazo de 15 dias para que 
o Município inicie campanha publicitária para orientar e 
conscientizar a sociedade local – especialmente os proprie-
tários ou possuidores de imóveis com áreas não edificadas, 
subutilizadas e não utilizadas – acerca da necessidade de 
conservação dos imóveis em perfeito estado de higiene, 
limpeza e manutenção. Também deverá ser estabelecido 
um canal para que a população possa informar a existência 
de terrenos que não estejam sendo mantidos nas condições 
adequadas.

Além disso, o MPPR recomenda que o Município de Ja-
guariaíva identifique os proprietários dos terrenos e os noti-
fique para que façam a manutenção adequada dos imóveis 
e, no caso em que a situação irregular permaneça, o próprio 
Município providencie a limpeza, cobrando dos proprietá-
rios o reembolso dos valores despendidos com o serviço.

MP recomendou resolução do 
problema de terrenos abandonados

Justiça
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Sorteio de carro, moto e TV’s da 
campanha do IPTU acontece nesta quinta

Jaguariaíva

A Prefeitura vai re-
alizar no dia 17, às 11h, 
o sorteio da Campanha 
“IPTU em dia dá Prê-
mios”. Os contribuintes 
que pagarem o imposto e 
depositarem os carnês na 
urna que fica na prefeitu-
ra concorrem a um car-
ro zero quilômetro, uma 
moto zero e mais cinco 
TV’S SMART’’.

O sorteio será on-li-
ne, devido à pandemia, e 
poderá ser acompanhado 
via página da prefeitura 
no Facebook. Além do 
prefeito municipal, José 
Sloboda, e da equipe da 
Secretaria de Finanças 
(Sefin), vão acompanhar 
o sorteio auditores ex-
ternos convidados, com 
o objetivo de verificar o 
cumprimento do regula-
mento da campanha.

Mais de 12.600 imó-
veis estão cadastrados 

JAGUARIAÍVA

para pagamento do IPTU 
(Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano) no sis-
tema do Departamento 
Municipal de Tributação 
da Sefin. Conforme o se-
cretário Vinicius Brizola 
de Oliveira, a previsão 
de arrecadação com o 
IPTU neste ano é de pou-
co mais de R$ 3 milhões, 
recursos que serão desti-
nados a serviços e obras.

Quem ainda não de-
positou seus cupons de 
ITPU, notas de serviço 
ou de transferência de 
veículo para Jaguariaíva 
(quatro cupons) pode fa-

zê-lo até o dia do sorteio. 
Os do IPTU constam no 
próprio carnê, sendo dois 
cupons para pagamento 
parcelado e quatro para 
quem fez a quitação da 
parcela única.

Quem pedir nota de 
serviços tem direito a um 
cupom a cada R$57,29 
em nota (meia UFM). 
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento de Tributação da 
Prefeitura de Jaguaria-
íva, que fica no Centro 
Administrativo Prefeito 
Otélio Renato Baroni, Ci-
dade Alta.

Berço da indústria do papel e da madeira
Arapoti 65 anos

Uma das principais 
produtoras de papel do 
Paraná, Arapoti tem hoje 
pouco mais de 28 mil ha-
bitantes. O município foi 
emancipado de Jaguaria-
íva em 18 de dezembro 
de 1955. A história da 
fundação está profunda-
mente ligada à produção 
do papel e à indústria 
madeireira, quando nos 
anos de 1910 foi instala-
da uma fábrica de papel 
e serralheria na região 
da Southern Brazil Lum-
ber & Colonization Com-
panye.

Em 1912, com a che-
gada do Ramal Ferrovi-
ário do Paranapanema, 
atravessando a fazenda 
Capão Bonito, possi-
bilitou-se a fixação de 
moradores em torno da 

estação ferroviária "Ca-
choeirinha", nome dado 
ao então distrito de Ja-
guariaíva, que anos de-
pois se tornaria Arapoti.

A cidade tem forte 
destaque no agronegó-
cio. Com a grande imi-
gração holandesa foi fun-
dada a Capal, integrante 
do grupo ABC da Batavo. 
A cooperativa garantiu à 
Arapoti o investimento 
em tecnologia para for-

talecer a produção agro-
pecuária, principalmente 
na produção de soja, mi-
lho, trigo, suínos, frangos 
e gado holandês leiteiro.

População: 28.300 
habitantes (Estimativa 
IBGE/2020)

PIB: 1 bilhão (IBGE/
IPARDES) – Produto In-
terno Bruto

IDH: 0,723 (PNUD/ 
2010) – Índice de Desen-
volvimento Econômico

Divulgação/Prefeitura de Arapoti

Arapoti tem duas mortes por 
Covid-19 e mais 29 casos

Pandemia

A Secretaria Munici-
pal confirmou mais duas 
mortes em decorrência 
do coronavírus. O pri-
meiro óbito foi de uma 
paciente do sexo femini-
no, 45 anos, com comor-
bidades. Ela foi atendi-
da no Hospital Geral da 
Unimed em 12 de dezem-
bro e evoluiu para óbito.

O segundo caso foi o 
falecimento de um pa-
ciente do sexo masculi-
no, 60 anos, com comor-
bidades. Ele havia sido 
internado na Santa Casa 
de Itararé, Estado de São 
Paulo, em 11 de dezem-
bro e evoluiu para óbito 
nesta segunda-feira, 14.

ARAPOTI

Arapoti chega a cin-
co mortes causadas pela 
Covid-19. Nesta segun-
da, o município voltou a 
bater o recorde de casos 
com 29 novas pessoas 
diagnosticadas com a 

doença. São 640 con-
firmados desde o início 
da pandemia em 31 de 
maio. Deste total, 526 já 
estão recuperados.

Os pacientes com o 
vírus atualmente ativos 
são 109, sendo que oito 
estão internados. O bo-
letim epidemiológico 
ainda mostra que exis-
tem outros 60 suspeitos, 
todos em isolamento do-
miciliar.


