
Jaguariaíva, 16 de dezembro de 2021  •  Ano XXI  •  Edição 502

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 comemora 66 anos de 
emancipação político-administrativa

O município celebra neste sába-
do, 18 de dezembro, o seu ani-
versário de 66 anos. Está previs-
ta uma extensa programação de 
atrações que também englobarão 
as celebrações natalinas. O Go-
verno Municipal apresentou o ba-
lanço do 1º ano da nova gestão.
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Arapoti apresenta balanço de um ano da nova gestão
66 anos

O prefeito Irani Bar-
ros e o vice-prefeito Jan 
Pot (Potinho) finalizam 
o primeiro ano da gestão 
2021-2024 apresentando 
à população diversas rea-
lizações. Através de uma 
série de vídeos institucio-
nais divulgados nas redes 
sociais da Prefeitura, a 
atual administração faz 
uma prestação de contas 
das ações do Executivo 
neste ano de 2021.

 Ainda sofrendo os 
efeitos da pandemia da 
Covid-19, principalmen-
te no 1º semestre, o mu-
nicípio aos poucos vai 
se recuperando e agora 
pode focar em projetos 
que tragam o desenvol-
vimento econômico e so-
cial. “Foi um ano difícil, 
com a administração dos 
problemas gerados pela 
pandemia, com queda de 
receitas e outros efeitos, 
mas a tendência é que 
para 2022 a população 
comece a observar os fru-
tos do que já começamos 
a plantar neste primeiro 
ano de gestão” revelou o 

prefeito.
Algumas situações 

de mudança de gestão já 
são bem visíveis, como 
no caso da terceirização 
do Hospital Municipal 18 
de dezembro. O projeto 
foi aprovado em 1º turno 
pela Câmara Municipal 
e deve ser sancionado 
em breve pelo prefeito. 
A intenção é que a lici-
tação possa ser realizada 
no 1º semestre de 2022 e 
que até o fim do próximo 
ano a gestão do hospital 
já possa estar sob novas 
mãos, com a expectativa 
de reabertura do centro 
cirúrgico, internamento 
clínico, especialidades 
médicas e maternidade.

Na área da saúde, a 
atual gestão ainda des-
taca realizações como a 
aquisição de duas am-
bulâncias, a licença sa-
nitária do hospital, a re-
abertura da farmácia do 
Distrito de Calógeras, a 
criação do centro de imu-
nização da Covid-19 e a 
disponibilização de mé-
dicos em todas as unida-
des básicas de saúde. 

No setor de educação 

foram realizadas refor-
mas em escolas munici-
pais, como nos casos da 
Dezidério José Correia 
(Vila Humaitá), e Dona 
Zizi (Jardim Ceres), além 
da Creche Vó Rosa. O 
destaque ficou por con-
ta da realização da aulas 
remotas no período mais 
agudo da pandemia e o 
retorno gradual às ativi-
dades presenciais em sa-
las de aula.

Na Agricultura, foram 
feitos 100 atendimentos 
para 72 produtores rurais 
, melhorias nas estradas, 
construção de trincheiras 
para silagens e aplicação 
de vacinas em 440 cabe-
ças de gado em 112 pro-
priedades. Na área so-
cial, além da distribuição 
de cestas básicas através 
do trabalho dos CRAS 
Central, Vila dos Fun-
cionários e Calógeras, o 
cadastro em programas 
sociais e habitacionais às 
famílias em condições de 
vulnerabilidade social e a 
revitalização da Casa Lar.

Aliás, a Assistência 

ARAPOTI

Novas casas

Foto: Divulgação

Social foi a responsá-
vel por auxiliar às famí-
lias no cadastro junto à 
Cohapar para a aquisição 
das 400 casas populares 
que serão construídas a 
partir de 2022 no terreno 
adquirido pelo município 
ao lado do Colégio Esta-
dual João Paulo II, na 
Vila Bamerindus. Estas 
moradias que deverão 
ser, ao lado do hospital, 
um dos carros chefes da 
atual gestão do prefeito 
Irani Barros.  

Na área de infraes-

trutura, o Governo Mu-
nicipal destacou a pavi-
mentação da Vila Santo 
Antônio, manutenção 
das estradas rurais, a re-
cuperação de pontes de 
madeira, a recuperação 
da pavimentação urbana, 
a reforma do Casarão, a 
iluminação pública no 
Distrito de Calógeras e a 
reconstrução da Casa da 
Cultura.

 O setor ambiental 
apresentou a reestrutu-
ração do aterro sanitário, 
a poda de árvores, o corte 

de gramas e a revitaliza-
ção da Linha Verde. Por 
fim, o setor de Desenvol-
vimento Econômico tem 
trabalhado para capa-
citação de mão de obra, 
atração de empresas e o 
desenvolvimento turís-
tico explorando o poten-
cial natural do município 
como forma de geração 
de emprego e renda. O 
prefeito tem como com-
promisso até o fim do 
mandato trazer no míni-
mo uma grande empresa 
para a cidade.
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Trekker Trek acontece neste fim 
de semana em Arapoti

Competição

A tradicional compe-
tição de tratores volta a 
ocorrer depois de um ano 
sem a realização devido 
a pandemia. O Trekker  
Trek 2021 fará parte da 
programação oficial dos 
66 anos de Arapoti, cele-
brado no próximo dia 18 
de dezembro. O evento 
contará com o apoio da 
Prefeitura Municipal e 
acontecerá no Parque de 
Exposições da Capal en-
tre os dias 17 e 19 de de-
zembro.

A competição reunirá 
tratores originais e mo-
dificados para aumen-
tar sua potência e será 
dividida por categorias. 
O vencedor será o tra-
tor que carregar o maior 
peso em um espaço de 
100 metros. Os organi-
zadores prevêem a par-
ticipação de mais de 60 
competidores de toda a 
região . A entrada será 
franca e respeitará todos 

ARAPOTI

os protocolos sanitários 
de prevenção à Covid-19.

Na sexta-feira, 17, a 
diversão começa a partir 
das 14h com a realização 

dos treinos. No sábado, 
18, a competição inicia às 
09h e no domingo às 11h, 
após a realização do culto 
da igreja reformada.

Câmara de Arapoti aprova Projeto para 
concessão do Hospital 18 de Dezembro

7 a 1

A Câmara Municipal 
aprovou em 1º turno na 
última Sessão Ordinária 
do ano, realizada nesta se-
gunda-feira (13), por sete 
votos a um, o Projeto de 
Lei 2308/2021 que auto-
riza a Prefeitura a firmar 
contrato de concessão de 

administração e uso das 
instalações do Hospital 
18 de Dezembro para a 
iniciativa privada. Para 
seguir para sanção do pre-
feito Irani Barros (PSDB), 
o Projeto precisa passar 
ainda por segunda vota-
ção em Sessão Extraordi-

nária, convocada para a 
próxima quinta-feira (16), 
às 9 horas, com transmis-
são ao vivo pelas plata-
formas digitais do Poder 
Legislativo. O único voto 
contrário foi o do verea-
dor Deolindo Aparecido 
da Cruz (Dikinho).
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Arapoti comemora 66 anos 
de história com festividades 

e Natal Gratidão

66 anos

Depois de um ano 
sem a realização de fes-
tividades devido à pan-
demia da Covid-19, o 
município volta a pro-
gramar diversas atra-
ções para celebrar o seu 
aniversário de 66 anos 
de emancipação políti-
co-administrativa. Os 
eventos coincidirão com 
as comemorações natali-
nas, que neste ano terão 
um toque especial deno-
minado de “Natal Grati-
dão”.

A programação tem 
início nesta quinta-fei-
ra, 16, com a realização 
da Sessão Solene da Câ-
mara Municipal para a 
entrega de títulos hono-
ríficos. Serão homena-
geados Antônio Alves, 
Avaristo Campos Moli-
nos Filho (Tito), Cacilda 
de Oliveira, Clara Isabel 
dos Santos, Luciane Go-
mes Brondani, Luiz Fer-
nando de Masi, Nerilda 
Aparecida Penna, Pa-
trícia Kotarski Ricardo, 
Pedro Carneiro Júnior e 

Romanti Ezer Moreira. 
Ainda nesta quinta-

-feira está prevista a che-
gada do Papai Noel ao 
parque por volta das 19h 
com cerimônia de entre-
ga das chaves do municí-
pio por parte do prefeito 
Irani Barros. Todas as 
noites até o dia 23 de de-
zembro serão realizadas 
apresentações artísticas 
e musicais no parque, 
que contará também 
com barracas para ven-
da de alimentos e pro-
dutos do comércio local. 
Caminhões circularão 
pelos bairros fazendo 
apresentações natalinas 
aos moradores de cada 
região, com o propósito 
de evitar aglomerações 
em um único ponto.

No dia do aniversá-
rio, neste sábado, 18 de 
dezembro, a programa-
ção terá um ato cívico 
logo pela manhã em 
frente à prefeitura. Es-
tão programadas a rea-
lização do Trekker Trek, 
passeio ciclístico, corri-
da pedestre, MotoCross, 
shows musicais, ofici-

ARAPOTI

INAUGURADA NOVA 
AGROPECUÁRIA EM JAGUARIAÍVA

Com diferenciais de atendimento e 
qualidade,  a empresa AGRO-NUTRI 
inaugurou sua loja, na Rua Rafael Pe-
trucci, em frente à feirinha do produtor.  
Os diferenciais da Agro-Nutri são: 
Consultório Veterinário; Formulação 
de Dietas; Medicamentos Veteriná-

rios; Acessórios pet;   Assistência Téc-
nica Agronômica; Nutrição animal de 
pequeno e grande porte; Nutrição ve-
getal em geral.

Faça uma visita ou ligue (43) 
99965-3031 - Whats. Rua Rafael Pe-
trucci, 411.

nas, entrega da reforma 
do Casarão (antiga sede 
da Fazenda Capão Boni-
to) e espetáculo circense.
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Condomínio do Idoso sediará projeto de extensão da UEPG
Habitação

A Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Social (SHADS), firmou 
parceria com a Universi-

dade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG) para re-
alizar no Condomínio do 
Idoso de Jaguariaíva um 
projeto de extensão em 
benefício dos moradores.

Tal iniciativa será um 
complemento do tra-
balho de assistência e 
acompanhamento social 
já realizado pela prefei-
tura, conforme determi-

nações do projeto habita-
cional.

Entre as ações plane-
jadas estão atividades na 
área de dança e cultura, 
educação, física, enfer-

JAGUARIAÍVA

Unidade de Jaguariaíva foi a primeira a ser instalada no Paraná. 
Foto: Divulgação

magem, odontologia, 
cultivo de horta, entre 
outros, executados por 
acadêmicos e professo-
res.

O plano de ação da 
UEPG foi apresentado na 
última semana à equipe 
da SHADS, pela profes-
sora Maria Iolanda de 

Oliveira (Serviço Social) 
e demais membros do 
grupo técnico. O trabalho 
recebe apoio da prefeita 
Alcione Lemos, que tem 
carinho especial pelos 
idosos jaguariaivenses, 
buscando para todas as 
faixas etárias sempre o 
melhor.
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Jaguariaíva celebra o XIII Natal para Todos
Boas festas

A administração 
municipal, por meio da 
SMECEL (Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer) 
realizou no último dia 08 
de dezembro a abertura 
oficial do XIII Natal para 
Todos. O evento iniciou 
com a “Caravana do Na-
tal da Gratidão” pelos 
bairros e culminou com a 
passagem dos caminhões 
iluminados pela Praça 
Getúlio Vargas, com a 
mensagem de final de 
ano da prefeita Alcione 
Lemos à população, se-
guido de um emocionan-
te show pirotécnico sem 
estampido.

O agradecimento a 
Deus pela vida e saúde, 

num ano marcado pelo 
enfrentamento de pan-
demia, quando muitos 
partiram precocemente, 
foi o destaque da fala da 
prefeita Alcione. “É mo-
mento de gratidão, por-
que depois de um longo 
momento de dúvidas, de 
receios, tristezas e per-
das, hoje podemos estar 
aqui, reunidos, pela gra-
ça de Deus, todos gratos 
pela vida – o maior pre-
sente”, disse.

Aos munícipes, que 
também puderam acom-
panhar a abertura pela 
internet, a prefeita Al-
cione ressaltou que o 
verdadeiro significado 
do Natal é a celebração 
do nascimento de Cristo 
e conclamou a todos que 
o sentimento de gratidão 
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a Deus esteja nas preces 
deste final de ano. Disse 
ainda que os festejos de 
Natal são feitos, sobretu-
do, para alegrar as crian-
ças. Finalizou lembrando 
que trabalho em prol do 
melhor para a coletivi-
dade deve continuar em 
Jaguariaíva.

Durante o dia 07, 
um grupo de artistas, os 
“Mensageiros do Natal”, 
estiveram nas ruas do 
comércio e em alguns es-
paços públicos, levando a 
alegria e o espírito natali-
no. Dias antes eles estive-
ram nas escolas e cemei’s 
municipais, recolhendo 

cartões e cartinhas com 
mensagens de fraternida-
de, escritas pelas crianças 
para entrega na cidade.

Neste ano, ainda de-
vido aos cuidados ne-
cessários para evitar a 
Covid-19, não haverá a 
Casinha do Papai Noel na 
Praça Getúlio Vargas. A 
distribuição de brinque-
dos e doces, contudo será 
feita ao ar livre nos bair-
ros, com o Papai Noel Iti-
nerante, entre os dias 14 e 
16, durante o dia. Na zona 
rural as crianças recebem 
os presentes nas escolas 
municipais até o dia 10.

Integrando a agen-

da de atividades do XIII 
Natal para Todos, foi 
lançado ainda um site te-
mático. Nele a população 
poderá assistir a vídeos 

de contos natalinos e en-
viar suas mensagens de 
gratidão. O endereço é o 
www.nataldagratidaoja-
guariaiva.com.br.
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