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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Festa de São João reuniu 
milhares de pessoas em Arapoti

A Paróquia São João Batista celebrou 
o padroeiro do município com quatro 
dias de muita festa. Bingão, Festival 
Sertanejo, Show Católico, Missas, 
Barracas com comidas típicas, qua-
drilhas e fogueira foram algumas das 
atrações da festividade que atraiu 
multidões.
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Padroeiro

Sindserv organiza encontro 
regional de auditores e fiscais 
de tributos

Jaguariaíva tem nova UBS 
reformada e ampliada na 
Zona Rural

Paraná prorroga campanha 
de vacinação contra Gripe 
por baixa adesão

Contorno Sul de Arapoti será 
construído pela Klabin

Rota do Rosário tem outdoor 
inaugurado em Arapoti

Jaguariaíva Saúde

Imunização

Infraestrutura Turismo
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DADOS

CAMPANHA

Paraná prorroga vacinação contra a 
gripe e solicita mais 500 mil doses 

ao Ministério da Saúde

Jaguariaíva entrega obra 
de UBS na Zona Rural

Baixa adesãoSaúde

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Saúde, prorrogou a vaci-
nação contra a gripe até 
quando acabar os estoques 
dos imunizantes. A prorro-
gação foi recomendada pelo 
Ministério da Saúde (Ofí-
cio Circular nº 113/2022) 
devido à baixa adesão da 
campanha no país. A cober-
tura vacinal no Brasil está 
em 54,9% e, no Paraná, em 
60,2%.

A Secretaria da Saúde 
solicitou ao governo federal 
mais 500 mil vacinas para 
ampliar a imunização dos 
paranaenses. “Queremos 
vacinar o maior número de 
pessoas. Portanto, estamos 
convocando a população 
em geral para que procure 
os postos de vacinação dos 
municípios e receba o imu-
nizante”, disse o secretário 
de Estado da Saúde, César 
Neves. Podem ser vacinadas 
pessoas acima de seis meses 
de vida.

Ao todo, até agora, mais 
de 4,5 milhões de vacinas 
já foram distribuídas aos 
399 municípios do Estado 
e 2,6 milhões aplicadas. A 
população-alvo do Paraná é 
de 4.387.469 pessoas. O Es-
tado é o 6º no ranking das 
maiores coberturas, atrás 
de Sergipe, Minas Gerais, 
Alagoas, Paraíba e Piauí.

Os municípios com 
o maior número absolu-
to de doses aplicadas são 
Curitiba (418.648), Lon-
drina (147.564), Casca-
vel (74.729), São José dos 
Pinhais (62.669), Ponta 
Grossa (56.932), Foz do 
Iguaçu (46.098), Colombo 
(39.029), Toledo (38.254) e 

Depois da reforma e 
ampliação da UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) do 
Espigão Alto neste mês de 
junho, chegou a vez da UBS 
do Cerrado da Roseira re-
ceber a melhoria. A unida-
de, conhecida como UBS 
Otávio Tomaz de Miranda, 
foi entregue pela adminis-
tração municipal no último 
sábado, 25, e já está em uso.

Com investimentos de 
quase R$100 mil, a obra 
contou com a reforma do te-
lhado, ampliações para ade-
quação de banheiros para 
cadeirantes e outras insta-
lações hidrossanitárias, al-
terações internas do prédio 
para atendimento às nor-
mas da Vigilância Sanitária, 
pintura do prédio total da 
estrutura, entre outros.

Acompanharam a pre-
feita Alcione Lemos e o vice 
Adilson Passos Félix na en-
trega oficial secretários mu-
nicipais, entre eles o de Go-

verno Ghiovanny Lorusso e 
a de Saúde, Amália Cristina 
Alves, vereadores Samuel 
Motorista, Juliana Lang-
ner e Matheus Passos Félix, 
funcionários da unidade, 
comunidade e familiares 
do homenageado Otávio 
Tomaz de Miranda, antigo 
morador do bairro.

Durante a interação com 
a comunidade a prefeita Al-
cione lembrou que a admi-
nistração municipal conti-
nua com o compromisso de 
oferecer aos moradores da 
zona rural os mesmos bene-
fícios conquistados para os 
que moram na zona urbana. 
Conforme ela, o objetivo é o 
bem estar desses moradores 
e a fixação do homem no 
campo.

A prefeita fez ainda uma 
breve prestação de contas 
do trabalho realizado, in-
formando que nos próximos 
dias serão entregues novas 
obras e melhorias, entre 
elas a sede do Regional Pri-
mavera, onde a população 

do maior bairro da cidade 
poderá tratar de assuntos 
ligados à prefeitura mais 
perto de casa, mais a revi-
talização do Terminal Rural 
e a chegada de três ônibus 
para este tipo de transporte, 
de forma mais segura e con-
fortável, e também a revi-
talização do Centro de Cas-
tração de cães e gatos, para 
controle da reprodução de-
sordenada desses animais e 
prevenção de zoonoses. 

Entre as obras em an-
damento a prefeita Alcione 
citou o Programa Pavimen-
tação em Ação, que tem in-
vestimento de quase R$30 
milhões para levar asfalto 
e calçamento aos bairros 
como Primavera, Santa Ce-
cília, Jardim Vitória, Re-
monta, Bela Vista e outros. 
Após o descerramento da 
placa, a UBS começou a 
ser usada pela população, 
com atendimentos médicos, 
odontológico, de enferma-
gem, vacinas, entre outros 
serviços de saúde.

JAGUARIAÍVA

A cobertura vacinal no estado está em 54,9%. Foto: SESA/PR

Arapongas (31.073). Já com 
relação à cobertura vacinal, 
os municípios de Altamira 
do Paraná, Floresta, Itaú-
na do Sul, Agudos do Sul, 
Kaloré, Jaboti, Esperança 
Nova, Salto do Itararé, Car-
lópolis e Ubiratã atingiram 
integralmente o público-al-
vo estimado para a vacina.

O grupo prioritário com 
maior cobertura no Paraná 
até agora é o de povos in-
dígenas, com 77,4% – em 
números absolutos, 14.100 
doses; seguido pelos ido-
sos (67%) e trabalhadores 
da saúde (63,3%). As faixas 
etárias com maior adesão 
ao imunizante são entre 60 
e 64 anos (360.075 doses), 
65 a 69 anos (285.326) e 70 

a 74 anos (232.324 doses).

Este ano, o Ministério 
da Saúde uniu a Campa-
nha de Vacinação contra a 
Influenza com a Campanha 
contra o Sarampo. As ações 
começaram no dia 4 de abril 
e deveriam seguir até 3 de 
junho, mas foram prorroga-
das até a última sexta-feira 
(24).

Agora, estados e mu-
nicípios foram orientados 
pelo Ministério da Saúde a 
estender a vacinação contra 
a gripe. A aplicação contra o 
sarampo permanece dentro 
da rotina vacinal em locais 
onde o vírus não está ativo, 
como é o caso do Paraná.
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Programação

Festa de São João 
reuniu milhares de 
pessoas em Arapoti

Rota do Rosário tem inaugurado 
primeiro outdoor em Arapoti

Jaguariaíva sedia encontro regional 
de auditores e fiscais de tributos

Padroeiro

Turismo Religioso

Durante quatro dias, o 
município recebeu a cele-
bração do padroeiro São 
João Batista, com a realiza-
ção da tradicional Festa na 
Paróquia São João Batista. 
Foram dias de Missas do 
Novenário e a festa Social 
no entorno da Igreja Cató-
lica Matriz e do Santuário 
Igrejinha. A festa, tradicio-
nal, havia acontecido pela 
última vez em 2019 e neste 
ano, após a pandemia re-
tornou sendo mais uma vez 
sucesso de público.

Os festejos contaram 
com as tradicionais barra-
cas com comidas típicas, fo-
gueira, quadrilhas, festival 
sertanejo, show pirotécnico, 
costelada, entre outras atra-
ções que foram prestigiadas 

por milhares de arapotien-
ses e visitantes de outros 
municípios entre a quinta-
-feira, 23, e o domingo, 26, 
que teve o Bingão com o 
prêmio principal um auto-
móvel VW/Fox com o tan-
que cheio.

O pároco, Pe. Anderson 
Marchiori, ressaltou sua 
alegria em participar des-
te momento importante da 
Comunidade: "É a primeira 
vez que participo com vocês 
desta festa e vi como é bo-
nita a organização da Co-
munidade, das pessoas, das 
entidades, vendo a alegria 
de servir. Estou muito agra-
decido", disse o padre no 
palco da festa". A coordena-
dora geral da festa, Siomada 
Santos, também manifestou 
gratidão a todos os envolvi-
dos.

O Santuário Igrejinha 
São João Batista inaugurou 
na quinta-feira, 23, o pri-
meiro dos quatro outdoors 
de promoção do turismo 
religioso no município, in-
tegrando a Rota do Rosário, 
que fica à beira da PR-092, 
entre Wenceslau Braz e Ara-
poti (próximo ao posto da 
polícia rodoviária). 

Participaram do evento 
o Pároco Anderson Mar-
chiori, o Prefeito Municipal, 

Irani Barros (PSDB), o Vi-
ce-Prefeito Potinho (MDB), 
o Presidente da Câmara, 
Edilson Corsini (UNIÃO), 
e a Secretária do Turismo, 
Luana Goularte. Também 
estiveram presentes repre-
sentantes dos patrocina-
dores do outdoor, Kelve 
Supermercados, Prímula e 
Lojas MM.

“Os outdoors estarão di-
vulgando nossas belezas e 
convidando as pessoas que 
transitam na rodovia para 
conhecer Arapoti”, anun-

ciou o Padre Anderson. As 
demais placas serão ins-
talados na PR-092, entre 
Jaguariaíva e Arapoti, e na 
rodovia que liga Arapoti a 
Ventania.

"Estamos trabalhando 
forte em diversas frentes de 
desenvolvimento e geração 
de renda para o nosso mu-
nicípio. E o turismo com 
certeza é uma grande ferra-
menta, e que pode ser ala-
vancado com divulgação e 
parcerias como esta”, disse 
o Prefeito Municipal.

O Sindicato dos Servido-
res Municipais de Jaguaria-
íva (SINDSERV) realizará 
nos próximos dias 21 e 22 de 
julho o 1º Encontro de Au-
ditores e Fiscais de Tributos 
dos Municípios dos Cam-
pos Gerais. O evento con-
tará com o apoio da AMCG 
(Associação dos Municípios 
dos Campos Gerais), ACIA-
JA (Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Jaguariaíva) e a Prefeitura 
Municipal de Jaguariaíva. A 
abertura acontecerá no Cine 
Teatro Valéria Luercy e as 
demais atividades na sede da 
Aciaja.

O encontro ainda contará 
com a parceria da FENAFIM 
(Federação Nacional dos Au-
ditores e Fiscais de Tributos 
Municipais), ANAFISCO 
(Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais de Tribu-
tos dos Municípios e Distrito 
Federal), CNM (Confedera-
ção Nacional de Municípios), 
AMP (Associação dos Muni-
cípios do Paraná) e o TCE 
(Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná) que estará 
presente com o seu presiden-
te Fábio de Souza Camargo, 
um dos palestrantes.

O tema da reunião serão 
as práticas de fiscalização e 
o lançamento dos tributos 
municipais. “O objetivo da 
reunião é tratar de temas 
importantes para a categoria 
que sofreram apontamentos 
do Tribunal de Contas do 
Estado em relação às suas 
administrações tributárias” 
disse o presidente do Sind-
serv, Eliel Mendes.

Além de abordar temas 
relevantes e necessários ao 
momento atual do Fisco, o 

ARAPOTI

ARAPOTI

Foram quatro dias de festividades que culminaram com o 
Bingão de um automóvel. Foto: Divulgação
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encontro não se restringirá 
só na fiscalização tributária. 
Os auditores fiscais, Procu-
radores Jurídicos, Secretá-
rios de Finanças, Diretores 
de Tributação e Prefeitos 
também vão poder contar 
com temáticas diferentes da 
pauta habitual.

Q U I N T A - F E I R A 
(21/07/2022) 

Abertura no Cine Teatro 
Municipal Valéria Luercy 

8h - 9h Credenciamento
09h – Solenidade de 

Abertura
09h30 – Painel “(OR-

GANOGRAMA DEPARTA-
MENTO DE TRIBUTAÇÃO) 
Conforme Constituição Fe-
deral Art. 37, XXII e Código 
Tributário Nacional Art. 142 
e 144”.  Fábio Henrique de 
Sousa Macêdo (Presidente 
FENAFIM), e Alisson Matos 
(Diretor Sindical do Sindica-

to dos Auditores e Fiscais de 
Tributos de Curitiba e Re-
presentante ANAFISCO)

10h30 – Painel de apre-
sentação "Práticas de Fis-
calização e Lançamento de 
Tributos Municipais” (nos 
termos dos apontamentos 
do TCE/PR – Francisco Ra-
mos Mangieri (Tributo Mu-
nicipal)

10h45 – Painel “Orienta-
ção Convênio ITR” – Joarez 
Lima Henrichs CNM e Dra. 
Francine AMP)

11h – Painel “TCE PR 
Tribunal de Contas do Esta-
do do Paraná” (Presidente 
TCE PR Fábio de Souza Ca-
margo e ...)

12h – Almoço
O Treinamento Troca de 

Local: Para ACIAJA - Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Jaguariaíva 

13h30 - Painel “CURSO 
DE FORMAÇÃO E ATUA-
LIZAÇÃO DE FISCAIS TRI-

BUTÁRIOS MUNICIPAIS” 
Francisco Ramos Mangieri 
(Tributo Municipal) 

15h30 – Intervalo
18h00 – Encerramento 
S E X T A - F E I R A 

(22/07/2022) 
08h00 - Painel “PRÁTI-

CAS DE FISCALIZAÇÃO E 
LANÇAMENTO DOS TRI-
BUTOS MUNICIPAIS (NOS 
TERMOS DOS APONTA-
MENTOS DO TCE/PR)” 
Francisco Ramos Mangieri 
(Tributo Municipal) 

10h – Intervalo
12h – Almoço
13h30 – Painel “PRÁTI-

CAS DE FISCALIZAÇÃO E 
LANÇAMENTO DOS TRI-
BUTOS MUNICIPAIS (NOS 
TERMOS DOS APONTA-
MENTOS DO TCE/PR)” 
Francisco Ramos Mangieri 
(Tributo Municipal) 

15h30 – Intervalo
17h30 – Cerimônia de 

Encerramento
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Os abaixo subscritos, na condição de administradores da Cooperativa de Crédito 
Poupança e Investimento Novos Horizontes – Sicredi Novos Horizontes PR/SP, CNPJ 
07.206.072/0001-39, por intermédio do presente instrumento,

 
I - D E C L A R A M, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 

4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de permanecer exercendo cargos na adminis-
tração da cooperativa, a qual submeteu ao Banco Central do Brasil pedido de mudança de 
categoria de clássica para plena.

 
II - E S C L A R E C E M que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas 

da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Cen-
tral do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de 
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca 
desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito 
a vistas do processo respectivo.

 
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Su-

pervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: Deorf - Gerência Técnica em Curitiba (GTCUR)
 Arapoti – PR, 22 de junho de 2022

Conselho de Administração:
Presidente: LUCIANO DIAS CARNEIRO KLUPPEL; CPF: 864.728.879-34 
Vice Presidente: ADILSON ROBERTO FUGA; CPF: 552.469.909-15
Conselheiro: ERIK BOSCH; CPF: 411.936.449-68
Conselheiro: CARLOS EDUARDO PROENÇA GENOVEZZI; CPF: 072.735.448-50
Conselheira: AMANDA CRISTINA DE RESENDE GOUVEA; CPF: 029.275.879-06
Conselheiro: IVO WALTER CORREIA DOS REIS; CPF: 101.783.638-80
Conselheiro: JUARI ISAIAS DA ROSA; CPF: 057.662.128-52
Conselheiro: SIDNEI PABLO ZAMBIANCO; CPF: 406.018.538-81
Conselheiro: VITOR SALOMONS; CPF: 075.130.529-48

Diretoria Executiva:

Direto Executivo: NEURI SAGGIN; CPF: 829.645.309-63
Diretor de Operações: MARCELO RODRIGUES; CPF: 048.311.519-39

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Contorno Sul de Arapoti será construído 
pela Klabin em parceria com o Estado

Infraestrutura

O Governo do Estado do 
Paraná publicou nesta quar-
ta-feira, 22, um importante 
convênio para realização 
das obras do Contorno Sul, 
entre a PR-092 e a PR-239. 
São R$54 milhões em inves-
timentos para tirar do papel 
uma das obras mais aguar-
dadas pelos arapotienses, 
para desvio do fluxo pesado 
de caminhões do centro da 
cidade.

Esse é o resultado de 
um acordo entre o Gover-
no do Paraná e a Klabin, 
no projeto Puma 2, para in-
vestimentos de quase meio 
bilhão de reais em obras 
em todo o estado, que serão 
realizadas através de des-
conto do ICMS entre a em-

ARAPOTI

presa e o Governo do Esta-
do. O anuncio foi feito pelo 
secretário de Infraestrutura 
e Logística do Paraná, enge-
nheiro Fernando Furiatti, e 
pelo ex-secretário da pasta, 
o deputado federal Sandro 
Alex (PSD).

O prefeito Irani Barros 
pleiteava pela obra junto ao 
Governo do Estado. O Con-

torno Sul permitirá dimi-
nuir o tráfego de caminhões 
pelo centro da cidade facili-
tando o acesso à PR-092.“-
Quero agradecer a todos 
que contribuíram para que 
conseguíssemos mais essa 
benfeitoria para o municí-
pio, em especial ao depu-
tado federal Sandro Alex”, 
falou o prefeito.


