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R$ 2,00

Municípios paranaenses deixarão de receber 
R$ 5,5 bilhões por renúncia fiscal do Governo estadual

Um levantamento feito pelos de-
putados que integram a bancada 
de Oposição da Assembleia Le-
gislativa do Paraná aponta quanto 
cada município paranaense dei-
xará de receber com a renúncia 
fiscal de R$ 17 bilhões feita pelo 
Governo do Estado em 2022.
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Crianças da rede municipal de ensino 
participam de projeto de incentivo à leitura

Cultura

Nas escolas da 
rede municipal de en-
sino as crianças são 
ensinadas a utilizar 
as novas tecnologias 
em educação, mas 
também são incenti-
vadas a ler e criar o 
gosto pela literatura. 
Uma das ações neste 
sentido é o projeto 
“Hora do Conto”, que 
teve a edição deste 
ano iniciada na quin-
ta-feira, 12. Os pri-
meiros a participar 
foram os alunos das 
escolas rurais, que 
foram até a Casa da 
Cultura para assistir 
à fábula “O Lobo em 
Pele de Cordeiro”. 

A iniciativa, de-
senvolvida pela ad-
ministração muni-
cipal, por meio da 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte 
e Lazer (SMECEL), 
Departamento de 
Cultura e Bibliote-
ca Municipal, com 
apoio da Assessoria 
Pedagógica, atrai as 
crianças para o mun-
do da leitura através 
do lúdico, usando 
encenações de clássi-
cos infantis. Turmas 
do Infantil V, 1º e 2º 
anos participam.

Integrando o pro-
jeto desde sua cria-
ção em 2010, a bi-
bliotecária municipal 
Aguida Alves conta 

que o Hora do Con-
to, também deixa 
lições de vida e valo-
res para as crianças. 
Na estória deste ano 
ela relata que a men-
sagem, passada via 
teatro de fantoches, 
além do enredo em 
sua essência, de um 
lobo disfarçado entre 
cordeirinhos, visan-
do devorá-los, está a 
lição dos perigos da 
mentira, falsidade e 
da confiança em es-
tranhos ou desconhe-
cidos mal intenciona-
dos. Ela acrescenta 
que nas salas de aula 
os professores com-
plementam o projeto, 
com atividades de in-
centivo à leitura.

Após o teatro de 
fantoches na Casa da 
Cultura, a Hora do 
Conto deste ano in-
clui passagem pelo 
Cine Teatro Valéria 
Luercy, onde os es-
tudantes assistem a 
um filme ligado ao 
tema do teatro de 
fantoches. As primei-
ras turmas estiveram 
acompanhadas dos 
professores e foram 
recepcionadas pela 
coordenadora das es-
colas rurais, Márcia 
Oliveira Rodrigues, 
o diretor de Cultura, 
Vinícius Schadner e 
equipe. O cronogra-
ma de atendimento 
das escolas vai até o 
mês de julho.

JAGUARIAÍVA
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Irani completa 500 dias de mandato 
e faz trocas no Secretariado

Jaguariaíva celebrou 
Dia Municipal do Tropeiro

Política Tradição

O Prefeito Irani Bar-
ros (PSDB) esteve na 
Câmara Municipal na 
segunda-feira, 09, para 
apresentar um resu-
mo das ações realizadas 
nos 500 dias de manda-
to. Irani falou sobre os 
principais projetos de 
sua gestão, entre eles, a 
aguardada reabertura do 
Hospital Municipal 18 
de Dezembro, através da 
terceirização, que deve 
acontecer ainda este ano. 
O prefeito também anun-
ciou dois novos nomes 
que comporão o seu se-
cretariado.

“Tivemos um início 
de gestão tumultuado, 
com foco na contenção 
da pandemia e avanço 
da vacinação. Mas não 
temos medido esforços 
para dar andamento a 
projetos importantes que 
irão marcar esta gestão 
como a construção do 
Contorno Sul, um desafio 
que assumi para desviar 
do fluxo de caminhões 
pesados da cidade”, dis-
se.

O Prefeito falou ainda 
sobre o andamento do 
Programa de Habitação 
Popular em parceria com 
a Companhia de Habita-
ção do Paraná (COHA-
PAR) para a construção 
de 400 casas e sobre a 
criação prevista de 250 

Marcando a progra-
mação de retorno das 
atividades culturais 
no Cine Teatro Valé-
ria Luercy, a Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer (SMECEL) realizou 
nesta quinta-feira, 12, a 
celebração do Dia Muni-
cipal do Tropeiro.

O evento de resgate 
cultural contou com a 
presença de autoridades, 
entre elas secretários, 
vereadores, prefeita Al-
cione Lemos, vice Adil-
son Passos Félix, delega-
do Dérick Moura Jorge, 
comunidade e crianças 
da rede municipal de en-
sino, que abrilhantaram 
a noite com apresenta-
ções, vestidos como “mi-
ni-tropeiros”. Entre os 
secretários municipais 
presentes estiveram a 
ex-vereadora Sandra Ne-
grini, da SETMA (Secre-
taria de Turismo e Meio 
Ambiente), autora do 
projeto de lei que insti-
tuiu o Dia Municipal do 
Tropeiro (Lei Municipal 
2507/2014).

Saudação especial ao 
público de mais de 300 
pessoas foi dada pela 
prefeita Alcione, que aco-
lheu a todos e valorizou 
a participação tropeira 
na formação cultural e 
econômica de Jaguaria-

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

Irani falou aos vereadores sobre as ações de Governo no período. 
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação.

empregos iniciais, com 
a vinda de uma nova in-
dústria para o município. 

Outro passo impor-
tante que está sendo es-
tudado pela administra-
ção municipal é a criação 
da Guarda Municipal, 
por mais segurança, e a 
construção do Mirante de 
São João Batista, em par-
ceria com a coordenação 
da Rota do Rosário e que 
deve movimentar o turis-
mo local.

Outro assunto pau-
tado pelo Prefeito Muni-
cipal são os convênios e 
emendas parlamentares, 
tanto nas esferas federal 
e estadual, que já foram 
recebidas ou estão em 
fase de licitação ou cre-
denciamento. Ao todo, 
os recursos somam R$ 
10 milhões beneficiarão 
principalmente a saúde, 

Convênios

Troca de 
secretariado

a infraestrutura, a educa-
ção e o esporte. “Continu-
amos na busca por mais 
recursos junto aos nossos 
representantes aqui no 
Paraná e em Brasília”.

O Prefeito também 
anunciou a troca de se-
cretários das pastas da 
Educação e de Meio Am-
biente, que passam a ser 
comandadas, respectiva-
mente, pela professora 
Josélia Cristina Carneiro 
Ferreira em substituição 
ao professor José Carlos 
de Carvalho e pela arqui-
teta Silvia Nakano, que 
ocupa cargo vago desde 
o início da gestão. “São 
mudanças necessárias, 
que podem trazer mais 
alinhamento das secre-
tarias com os interesses e 
objetivos do nosso gover-
no”, disse o Prefeito.

íva. Lembrou que, tra-
dicionalmente realizado 
em setembro, na come-
moração do aniversário 
de Jaguariaíva, o Festi-
val Cultural, Partes de 
Nossa História, elevou o 
tema “Tropeirismo” des-
de 2011. A secretária da 
SMECEL, Erla Melo, e o 
diretor Vinícius Schad-
ner, acrescentaram que 
o festival continua a dis-
seminar o valor dos tro-
peiros, homenageados e 
lembrados também nas 
escolas e ações culturais.

No cinema, fatos liga-
dos à rota dos tropeiros, 
viajantes que ao pas-
sarem por essas terras 

ajudaram a formar vá-
rios municípios, desde 
Viamão-RS até Soroca-
ba-SP, foram contados 
pelo historiador Rafael 
Pomim e o presidente 
do “Clube dos Tropeiros 
Alma Sem Fronteira”, 
José Nereu Gomes. Na 
Praça de Alimentação 
do cinema, ornamentada 
para a ocasião, foi divul-
gada a Quirerada, prato 
típico oficial de Jagua-
riaíva, degustado ao som 
de música campeira, to-
cada pelo músico Rafael 
Jayme, do Grupo “Sona-
ta Maragata”, da Esco-
la Municipal de Música 
“Elzita Jorge Cunha”.



FOLHA PARANAENSE Jaguariaíva, 14 de maio de 2022EDITAL04

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

GRENA LTDA, CNPJ 42.979.171/0001-54, torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra (IAT), 
a Licença Ambiental Simplificada, para atividades de Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato; 
Extração de madeira em florestas plantadas; Serrarias com desdobramento de madeira em bruto; Serrarias sem 
desdobramento de madeira em bruto-Resserragem; Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira 
e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais e Fabricação de outros artigos de carpintaria para 
construção; para o endereço Fazenda Santa Tereza, s/nº., Pesqueiro, Jaguariaíva/PR. 

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

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.

Sicredi Novos Horizontes empossou 
conselho e sediou reunião de cooperativas

Economia

Nos dias 02 e 03 
de maio, a Sicredi No-
vos Horizontes sediou 
a Reunião da Unidade 
Administrativa I (RUA), 
encontro de 13 das 31 
cooperativas que inte-
gram a Central Sicredi 
PR/SP/RJ. Na segunda, 
em Jaguariaíva, foi dado 
posse ao conselho de 
administração. O atual 
presidente Luciano Klu-
ppel foi reconduzido ao 
cargo juntamente com o 
vice-presidente Adilson 
Fuga.

Luciano também in-
tegrará a suplência do 
conselho fiscal da Sicredi 
Participações (SICREDI-
PAR) do Sistema Sicredi 
com sede em Porto Ale-
gre, no Rio Grande do 
Sul. Na terça-feira, 09, 
na sede regional da co-
operativa em Arapoti, 
foi realizado o encontro 
com representantes de 

Presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ Manfred Dasenbrock esteve em Arapoti.

ARAPOTI

13 cooperativas de todo 
o estado. O encontro teve 
a presença do presidente 
da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Manfred Da-
senbrock e do presidente 
da Fundação Sicredi, Ro-
meu Balzan.

A reunião teve como 
objetivo debater as ações 

desenvolvidas pelas co-
operativas e em especial 
a Sicredi Novos Hori-
zontes. “Esta é uma co-
operativa muito jovem, 
que completa 17 anos, e 
tem tido uma evolução 
extraordinária” falou 
Dasenbrock. “É muito 
importante receber os 

colegas diretores da Cen-
tral, da Fundação e o pre-
sidente Manfred e poder 
mostrar a nossa coopera-
tiva e compartilhar novas 
idéias e ver o que está 
dando certo nas outras 
unidades e que pode ser 
aplicado na nossa” co-
mentou Luciano.
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Cine Teatro Valéria Luercy foi reaberto em Jagua-
riaíva com inauguração de galeria

Procon-PR alerta consumidores 
para o golpe do cartão trocado

LazerCuidado!

Já está em uso a Galeria 
Matarazzo, a nova entrada 
do Cine Teatro Municipal 
Valéria Luercy. A entrega 
oficial, que marcou também 
a retomada das sessões de 
filmes do circuito nacional 
e internacional, ocorreu na 
última sexta-feira, 6. Au-
toridades, entre elas a pre-
feita Alcione Lemos, o vice 
Adilson Passos Félix, presi-
dente da Câmara José Mar-

cos Pessa Filho, vereadores 
e comunidade prestigiaram.

Com investimentos de 
quase R$ 60 mil, a gale-
ria, além de acesso facili-
tado ao cinema pela Rua 
João Thon, também abre 
espaço para exposições de 
artesãos, além de ser pon-
to de encontro e lazer. Ao 
lado fica uma choperia, 
no mesmo complexo e, no 
terceiro andar, na Praça de 
Alimentação, funciona uma 
nova pizzaria, sala de jogos 

O Procon-PR, vinculado 
à Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho, 
orienta os consumidores 
para que fiquem atentos 
quando utilizam cartões de 
crédito ou débito para não 
caírem no chamado golpe 
do cartão trocado.

De acordo com um 
consumidor que registrou 
o caso no Procon-PR, na 
compra de um produto, na 
hora do pagamento, ele foi 
informado que a operação 
não havia sido concluída 
em função de a senha su-
postamente não ter sido 
aceita. Digitou novamente e 
recebeu a mesma resposta. 
Como uma possível solução, 
o golpista substituiu a ma-
quineta e, nesse momento, 
trocou também o cartão – 
ficou com o cartão do con-
sumidor, o que somente foi 
percebido no dia seguinte, 
assim como o prejuízo em 
sua conta-corrente.

“A utilização de cartões 
de crédito ou débito para 
o pagamento de compras, 

e ainda uma bomboniere, 
completando as opções de 
entretenimento nos espa-
ços licitados para esta fina-
lidade.

Na noite de entrega, 
emocionada, a prefeita Al-
cione relatou que o Condo-
mínio Matarazzo era uma 
construção em ruínas, da 
década de 1920, onde fun-
cionava empreendimentos 
do Conde Francisco Mata-
razzo e família. Contou que, 
devido ao valor histórico, 
em 2009, a administração 
municipal, que tinha à fren-
te o prefeito Otélio Renato 
Baroni, vencendo muitas 
dificuldades, iniciou a re-
vitalização do complexo, 
construindo o Cine Teatro 
Valéria Luercy, almoxari-
fados e outros pontos de 
serviços públicos e de insta-
lação de empresas interes-
sadas. A prefeita lembrou 
que enquanto foi secretá-
ria de Educação, Cultura e 
Esporte, tinha o sonho de 
complementar a obra, o que 
pôde ser feito agora.

Também deixaram 
mensagens o vice Adilson, 
a secretária da SMECEL, 
Erla Mello, o diretor Viní-
cius Schadner, o historiador 
Rafael Pomim, a vereadora 
Verli Ribas e o secretário 
Ghiovanny Lorusso. Ele 
destacou a beleza do lugar, 
bem iluminado e colorido, 
fruto do trabalho de uma 
equipe comprometida para 
promover o lazer entre as 
famílias. Após corte da fita 
simbólica e descerramen-
to da placa, houve exibição 
gratuita do filme “The Bat-
man”

No final de semana, nos 
dias 14 e 15, ocorrem as úl-
timas sessões pagas de “The 
Batman”, que dará lugar na 
tela para Sonic 2 e Doutor 
Estranho 2 – No Multiverso 
da Loucura.

Novo acesso ao Cine Teatro através da Galeria Matarazzo. 
Foto: Diego

Segundo Procon, 76,8% desconhecem cuidados para pagamento 
com cartão de aproximação Foto: Geraldo Bubniak/AEN

JAGUARIAÍVA

Programação

contas e serviços, entre ou-
tros, é um caminho sem 
volta e faz parte da vida co-
tidiana dos consumidores. 
Assim como traz facilida-
des, exige que se tenha al-
guns cuidados. A prevenção 
é a melhor conduta nesses 
casos”, destaca Rogério Car-
boni, secretário da Justiça, 
Família e Trabalho.

É importante que o con-
sumidor não entregue seu 
cartão na hora do pagamen-
to. Ele deve inseri-lo na má-

quina e retirá-lo, sem dar 
brecha para a substituição, 
se ainda não tiver o recurso 
da aproximação. É impres-
cindível também conferir 
no visor o valor a ser pago, 
exigir o comprovante emiti-
do pela máquina de cartão 
e também a nota fiscal. São 
garantias para posteriores 
reclamações não apenas em 
casos de golpes, mas tam-
bém em relação a produtos 
adquiridos.

AEN/PR
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Municípios paranaenses deixarão 
de receber R$ 5,5 bilhões do 

Estado por renúncia fiscal

Paraná

Um levantamento fei-
to pelos deputados que 
integram a bancada de 
Oposição da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
aponta quanto cada mu-
nicípio paranaense dei-
xará de receber com a 
renúncia fiscal de R$ 17 
bilhões feita pelo Gover-
no do Estado em 2022. 
Curitiba, por exemplo, 
vai deixar de receber R$ 
592 milhões, Londrina 
R$ 168 milhões, e Ma-
ringá R$ 145 milhões. 
“Fizemos esse levanta-
mento com o objetivo de 
alertar os paranaenses e, 
em especial, os prefeitos 
para saberem o quanto 
deixarão de receber para 
investir em seus municí-
pios”, pontua o deputado 
Arilson Chiorato (PT), lí-
der da bancada.

O parlamentar chama 
a atenção para o fato de 
que, ao longo de quatro 
anos de mandato do go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior, o Pa-
raná já deixou de arre-
cadar mais de R$ 50,4 
bilhões. “Isso precisa 
ser discutido. Renúncia 
fiscal é dinheiro de im-
postos que deveria ser 
aplicado em saúde, edu-
cação, segurança, bem 
como distribuído para 
os municípios. Porém, o 
governo abre mão de ar-
recadar esses impostos 
para beneficiar empresas 

que ele mesmo escolhe, 
normalmente grandes 
grupos econômicos, sem 
qualquer tipo de contra-
partida mensurável para 
a sociedade”, observa.

Ainda de acordo com 
o deputado, em 2022, a 
previsão de receita de im-
postos do Paraná é de R$ 
44 bilhões, e de renúncia 
fiscal, R$ 17 bilhões. “Em 
outras palavras, a arreca-
dação do Estado poderia 
ser 39% maior. É menos 
dinheiro no caixa do Es-
tado para ser investido 
em saúde, educação, se-
gurança, programas so-
ciais e obras de infraes-
trutura. E, claro, também 
é menos dinheiro repas-
sado aos municípios”, 
alerta.

Segundo o parlamen-
tar, os prefeitos e verea-
dores devem ficar aten-
tos aos valores que cada 
município está perdendo 
em razão da política de 
renúncia de receita do 
governo estadual. “O tra-
balho parlamentar existe 
exatamente para isso: 
fiscalizar, representar 
os interesses do povo e 
promover debates de in-
teresses dos cidadãos”, 
relembra. No total, por 
conta da renúncia de re-
ceita, os 399 municípios 
do Paraná deixarão de 
receber R$ 5,5 bilhões 
em recursos do Estado 
em 2022.

Confira o prejuízo das 20 maiores 
cidades do Paraná com a renúncia fis-
cal de R$ 17 bi em 2022

• Curitiba: R$ 592 milhões
• Londrina: R$ 168,1 milhões
• Maringá: R$ 145,5 milhões
• Ponta Grossa: R$ 145,4 milhões
• Cascavel: R$ 123,7 milhões
• São José dos Pinhais: R$ 226,6 milhões
• Foz do Iguaçu: R$ 125,9 milhões
• Colombo: R$ 70,4 milhões
• Guarapuava: R$ 72,8 milhões
• Paranaguá: R$ 66,5 milhões
• Araucária: R$ 293 milhões
• Toledo: R$ 82 milhões
• Apucarana: R$ 44 milhões
• Campo Largo: R$ 54 milhões
• Pinhais: R$ 58 milhões
• Arapongas: R$ 50 milhões
• Almirante Tamandaré: R$ 26 milhões
• Piraquara: R$ 46 milhões
• Umuarama: R$ 32 milhões
• Cambé: R$ 46 milhões

ALEP/PR

Polícia prende cinco pessoas 
em Jaguariaíva e recupera 

motocicleta

Segurança

Na tarde desta sex-
ta-feira, 13, a Polícia Ci-
vil sob coordenação do 
Delegado Derick Moura 
Jorge, deu cumprimen-
to a cinco mandados de 
prisão e um mandado 
de busca e apreensão 
domiciliar expedidos 
pelo Poder Judiciário 
local.

No primeiro endere-
ço, situado na Vila Ke-
nnedy II, foi localizada 
uma motocicleta pro-
veniente de crime ocor-
rido no município no 
último dia 11 de abril. 
Nesta situação, porém, 
ninguém foi preso. O 
veículo recuperado foi 
prontamente restituído 
ao proprietário.

Na sequência foram 
presos dois homens, 
um de 47 anos  e outro 
de 32. “Estes indivídu-
os foram detidos por 
haverem descumprido 
medidas protetivas de 
urgência que haviam 

sido concedidas em fa-
vor de suas ex-compa-
nheiras” revelou o dele-
gado Derick.

Em continuidade à 
operação, foram presos 
outros dois homens, de 
30 e 32 anos, por não 
realizaram o pagamen-
to das pensões alimen-
tícias de seus filhos, 
sendo as respectivas 
dívidas no valor aproxi-
mado de 11 mil reais e 2 
mil reais.

Por fim, informou o 
delegado, foi realizada 
a prisão de um homem 
de 37 anos de idade, 
condenado a sete anos 
e nove meses de prisão 
pela prática dos crimes 
de tráfico de drogas e 
roubo. As prisões ocor-
reram nos bairros San-
ta Cecília, São Luis, Vila 
Edith e Primavera III.

Todos os presos fo-
ram conduzidos à Ca-
deia Pública local, onde 
permanecem à disposi-
ção do Poder Judiciá-
rio.

JAGUARIAÍVA

Foto: Divulgação

Deputados de oposição questionam a renúncia fiscal do 
Governo do Estado. Dálie Felberg/Alep


