
Jaguariaíva, 02 de julho de 2018 | Ano XVIII | N° 445 R$ 2,00

www.folhapr.com.br         |            Folha Paranaense         |       folha@folhapr.com.br         |         Diretor: Augustinho A. Ludwig         |         Tel.: (43) 3535.3142

FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 
Norte Pioneiro

Foi preso nesta segunda-feira, 02, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, o suspeito 
de ter assassinado a jovem Kaoanny Queiroz de 22 anos. Ela foi morta com um tiro na cabeça no último dia 
14 de março em um quarto de um motel localizado às margens da PR-151 entre Jaguariaíva e Piraí do Sul. 
Cassiano Esteves Sardinha, 20 anos, foi preso com dois outros elementos durante patrulhamento da Polícia 
Militar em uma distribuidora.
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Na tarde da sexta-feira, 
29, por volta das 16h30min, 
a Polícia Civil, em compa-
nhia de equipe da Polícia 
Militar, prendeu um rapaz 
de 26 anos no bairro Jardim 
Leffers. Ele foi encaminha-
do à Delegacia de Polícia de 
Arapoti pelo crime de tráfico 
de drogas.

De acordo com relatório 
policial divulgado, o rapaz 
estava com um mandado de 
busca e apreensão em seu 
desfavor. Segundo a PM, ha-
viam denúncias de que o ele-
mento realizava comércio de 

entorpecentes no local.
Foram realizadas diligên-

cias e apreendidas na resi-
dência do autor duas buchas 
de maconha e certa quantia 
em dinheiro. Também foram 
encontradas  outras 48 bu-
chas da mesma droga, que 
estavam enterradas em uma 
mata nas proximidades.

Um veículo VW/Golf, 
utilizado pelo autor para o 
transporte da droga, também 
foi apreendido. Diante aos 
fatos, o rapaz foi preso e en-
caminhado, juntamente com 
a droga e veículo apreendido, 
à Delegacia da Polícia Civil 
para as providências legais.

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

As drogas foram apreendidas em residência no bairro 
Jardim Leffers. Foto: Divulgação/PM
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Polícia apreende 50 
buchas de maconha 
e prende traficante

Segurança

ARAPOTI

Polícia prende acusado de homicídio 
em motel de Jaguariaíva

Na cadeia

Foi preso nesta segun-
da-feira, 02, em Almirante 
Tamandaré, região metropo-
litana de Curitiba, o suspeito 
de ter assassinado a jovem 
Kaoanny Queiroz de 22 anos. 
Ela foi morta com um tiro na 
cabeça no último dia 14 de 
março em um quarto de um 
motel localizado às margens 
da PR-151 entre Jaguariaí-
va e Piraí do Sul. Cassiano 
Esteves Sardinha, 20 anos, 
foi preso com dois outros 
elementos durante patrulha-
mento da Polícia Militar em 
uma distribuidora.

Segundo informações 
divulgadas pelo portal Bem 
Paraná, o acusado foi pego 
durante abordagem da PM 

que, em busca ao local, en-
controu uma pistola 809 ca-
libre 9 mm, com carregador 
sobressalente e uma caixa 
de munição. Na cintura de 
um dos indivíduos tinha uma 
pistola modelo 100 calibre 
.40 municiada, com numera-
ção suprimida.

De acordo com a publica-
ção, no carro que estava com 
os suspeitos, a polícia encon-
trou ainda uma pistola Glock 
modelo g17 com seletor de ra-
jada e adaptador para pistola, 
espingarda calibre 12, marca 
Maverick, com 4 munições e 
um artefato pirotécnico com 
sistema de iniciação alterado 
no banco passageiro.

Foi acionada a equipe 
anti-bombas da PM e isolado 
o local. A equipe realizou os 

procedimentos de isolamen-
tos e contenção e remoção 
até a delegacia de Almirante 
Tamandaré. O veículo estava 
com as placas trocadas sen-
do que nas placas originais 
constava alerta de roubo. 
Todos foram encaminhados 
até a delegacia de Almirante 
Tamandaré.

De acordo com o delega-
do da Polícia Civil de Jagua-
riaíva, Derrick Moura Jorge, 
o acusado permanecerá pre-
so em Almirante Tamandaré. 
Ele possuía dois mandados 
de prisão em aberto, um 
por tentativa de latrocínio, 
contra o médico José Carlos 
Nisgoski, ocorrido em janei-

JAGUARIAÍVA

Jovem foi assassinada em 
março deste ano com 

um tiro na cabeça. Foto: 
Reprodução/Redes Sociais

ro deste ano, e outro por ho-
micídio qualificado, contra a 
jovem no motel. Ele também 
é suspeito de integrar uma 
quadrilha que praticou diver-
sos roubos e arrombamentos 
a estabelecimentos na região.

Crimes em 
Jaguariaíva e região

Copa 2018
Brasil encara a Bélgica 

nesta sexta pelas quartas
Após uma 1ª fase con-

testável, a seleção brasileira 
começa a mostrar um bom 
futebol na Copa do Mundo da 
Rússia 2018. Apesar de uma 
certa dificuldade em alguns 
momentos no jogo de segun-
da-feira, contra o México, o 
Brasil foi superior e mereceu 
a vitória por 2 a 0 que con-

William e Neymar foram os dois grandes nomes do Brasil 
contra o México. Foto: Divulgação/CBF

firmou a passagem brasileira 
para Kazan, onde nesta sexta-
-feira às 15h encara a seleção 
belga que passou sufoco para 
eliminar o Japão de virada 
por 3 a 2.

William e Neymar foram 
os grandes nomes da partida 
contra os mexicanos. Dois 
dos jogadores até então mui-
to contestados neste mundial. 
A expectativa é que ambos 
possam manter o bom ritmo 
contra a talentosa seleção da 
Bélgica que mantém o 100% 
de aproveitamento nesta 
Copa com quatro vitórias em 
quatro jogos.

Para esta partida, o téc-
nico Tite não poderá contar 
com o futebol do volante Ca-
semiro que está suspenso por 
ter tomado o segundo cartão 
amarelo. O paranaense Fer-

nandinho chega como o fa-
vorito para assumir a vaga. 
Outro possível retorno é do 
lateral esquerdo Marcelo, que 
não atuou na última partida 
por ter contundido as costas 
na partida contra a Sérvia. 
Tite ainda tem outra dúvida 
no ataque, já que Roberto 
Firmino tem entrado bem 
nas partidas em substituição 
a Gabriel Jesus, que até o mo-
mento faz uma copa apagada.

Se não houver surpresas 
até esta sexta-feira, a sele-
ção brasileira deve entrar 
em campo com o futebol de 

Alisson; Fagner, Thiago Silva, 
Miranda e Marcelo (Felípe 
Luis); Fernandinho, Pauli-
nho; William, Phillipe Couti-
nho e Neymar; Gabriel Jesus 
(Roberto Firmino). A sele-
ção da Bélgica deve vir com 
o mesmo time que iniciou a 
última partida, com apenas 
uma provável substituição. A 
entrada de Chadli, o autor do 
gol salvador contra os japo-
neses, no lugar de Carrasco. 
Courtois; Alderweireld, Kom-
pany e Vertonghen; Meunier, 
De Bruyne, Witsel, Carrasco; 
Mertens, Lukaku e Hazard.
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Na última edição da 
Folha Paranaense, publi-
cada no dia 20 de junho, 
uma matéria apontava as 
emendas parlamentares 
que cada deputado federal 
havia reservado aos mu-
nicípios de Arapoti dentro 
de sua cota parlamentar. O 
levantamento foi baseado 
nos dados apresentado pelo 
portal “Painel de Transfe-
rências Abertas” do Minis-
tério do Planejamento. A 
reportagem da Folha Para-
naense gostaria de deixar 
claro que aquilo não retrata 
todos os recursos conquis-
tados pelo parlamentar no 
atual mandato.

O deputado federal 
Sandro Alex (PSD) que 
no levantamento aparece 
como destinando R$ 707 
mil de emendas parlamen-
tares a Jaguariaíva e R$ 
243 mil mil a Arapoti, deci-
diu se manifestar e esclare-
cer à população que aque-
les valores publicados não 
expressam a verdade sobre 
o trabalho parlamentar. 
“Do jeito que está na maté-
ria, dá a impressão de que 
aqueles são números finais 
de recursos que o deputado 
trouxe ao município, com-
parando com o número de 
votos” disse.

Sandro afirmou que so-

No dia 26 de junho foi 
comemorado o Dia In-
ternacional de Combate 
às Drogas. Em lembranã 
a data, as Polícias Civil e 
Militar deflagraram, nes-
te último final de semana, 
uma operação que levou 
à cadeia dois traficantes, 
além de fechar duas bocas 
de fumo. Ambos os locais 
já vinham sendo investi-
gadas há um tempo. Os 
investigadores acompa-
nhavam a movimentação 
dos lugares, os quais eram 

frequentados por vários 
usuários. 

Os policiais percebe-
ram que alguns “clientes” 
chegavam e pegavam ra-
pidamente o produto e 
deixavam o local. Outros, 
permaneciam um tempo 
nas bocas. Na tarde da sex-
ta-feira, a primeira boca 
de fumo foi fechada pelos 
policiais no Jardim Leffers 
(Ver matéria nesta pági-
na). Foram apreendidas 
várias porções de maconha 
na casa e em uma mata 
próxima onde o acusado 
levava a droga para escon-

Deputado Sandro Alex trabalhou para 
conquistar mais de R$ 4 milhões em recursos. 

Foto: Divulgação/ Câmara dos Deputados

O Secretário de Saúde se comprometeu a reabrir a 
unidade do Capão Bonito no prazo de 10 dias apenas para 

realização de consultas médicas. Foto: Divulgação

Dois jovens foram presos acusados de tráfico de drogas. 
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Deputado Sandro Alex esclarece envio 
de recursos para os municípios

Operação prende traficantes 
e fecha duas bocas de fumo

Política

Combate às drogas

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

ARAPOTI

mente no atual mandato já 
garantiu a Jaguariaíva mais 
de R$ 4 milhões em in-
vestimentos. “As emendas 
parlamentares são as fer-
ramentas que o deputado 
menos tem para trabalhar. 
As emendas ao orçamento 
são apenas uma das ferra-
mentas” esclareceu San-
dro. Ele aponta que quanto 
mais habilidade o deputado 
tem, mais recursos ele con-
segue para a cidade. “O que 
faz a diferença é o trabalho 
do parlamentar junto aos 
ministérios para a libera-
ção de recursos, tomando 

chá de cadeira, lutando 
em plenário.  Por tudo isso 
não considero as emendas 
o mais importante do meu 
trabalho” afirmou.

O parlamentar comen-
tou que as emendas são dis-
tribuídas de forma equitati-
va entre os deputados que 
as repassam na mesma pro-
porção aos seus municípios 
de atuação. “Essa é mais 
uma prova de que emenda 
parlamentar não pode me-
dir a atuação de um par-
lamentar. Agora quando 
você olha para programas 
e outras conquistas para 

o município, você enxerga 
a atuação do parlamen-
tar. Porque emenda você 
simplesmente encaminha, 
agora o resto você tem que 
defender e suar para conse-
guir” explicou.

Durante o período ana-
lisado, Sandro trouxe para 
Jaguariaíva mais de R$ 4 
milhões em recursos. São: 
R$ 707 mil em emendas 
ao orçamento, R$ 500 mil 
(Infraestrutura), R$ 350 
mil através da FUNASA, 1,2 
milhão através do progra-
ma Cidade Digital, R$ 569 
mil para a Saúde Municipal 
e outros R$ 650 mil para 
custeios na área de Saúde.

Para Arapoti, recente-
mente, o deputado conse-
guiu a liberação de uma 
emenda de R$ 190 mil para 
aquisição de uma ambulân-
cia que deverá reforçar a 
frota da saúde do municí-
pio de Arapoti. O recurso já 
foi depositado na conta da 
prefeitura. Com este repas-
se o deputado ultrapassou 
a marca de R$ 4 milhões 
em recursos destinados a 
Arapoti. Entre as conquis-
tas estão a torre de telefo-
nia celular para o Distrito 
de Calógeras, equipamen-
tos para Conselho Tutelar, 
veículos, Escola do Jardim 
Aratinga, e a rede de esgoto 
que vai atender bairro Ola-
ria.

der. Também foram apre-
endidas uma quantidade 
em dinheiro e o veículo 
usado para o transporte da 
droga. 

No dia seguinte, sába-
do, 30, uma outra boca foi 
fechada, desta vez no Bair-
ro Humaitá. Os policiais 
identificaram o responsá-
vel pelo local e abordaram-
-no na porta da casa junta-
mente com outros rapazes. 
Uma parte que ainda seria 
preparada para a venda foi 

encontrada escondida no 
motor do veículo. Outras 
“pedras” já embaladas e 
prontas para comerciali-
zação também foram lo-
calizadas, além de uma 
quantidade em dinheiro e 
uma balança de precisão 
que era utilizada para pe-
sagem da droga. Os dois 
responsáveis pelas bocas 
de fumo, um jovem de 24 
e outro de 22 anos, foram 
presos em flagrante delito 
por tráfico de drogas.

Na última semana, mo-
radores das comunidades 
rurais do Cerrado das Cin-
zas e Capão Bonito foram 
surpreendidas com a inter-
dição das duas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). 
Ambos os postos de aten-
dimento médico foram fe-
chados por determinação 
da Vigilância Sanitária do 
Município por não estarem 
aptas a receber a licença sa-
nitária.

Para trazer esclareci-
mentos à população e aos 
vereadores, o Secretário 
Municipal de Saúde, Ade-
mir Moreira, esteve na Câ-
mara Municipal. O Secre-
tário falou que durante os 
últimos 25 anos, não houve 
reformas ou avanços nestas 
unidades do Cerrado das 
Cinzas, Capão Bonito e nas 
demais da Zona Rural, e que 
era do conhecimento de to-
dos – Conselho de Saúde e 
Vigilância Sanitária, que ne-
nhum dos estabelecimentos 
tinha licença sanitária de 
funcionamento. 

“Se fizéssemos um le-
vantamento de Jacarezinho 
à Ponta Grossa, se 8 ou 10 
unidades de saúde tiverem 
licença sanitária seria mui-
to”, disse. “Se o Ministério 
Público fizesse uma varre-
dura em todo o Paraná, 70% 
dos hospitais e 90% das 
Unidades de Saúde seriam 
fechados”. O Secretário res-
saltou ainda que apesar dos 
problemas, Arapoti avançou 
muito na área com a cons-
trução de dois novos postos 
de saúde e com a reforma de 
outras três unidades.

O debate sobre as cau-
sas do fechamento das 
unidades, consequências e 
possíveis soluções foi enri-
quecido pela presença, além 
dos nove vereadores, da 
responsável pela Vigilância 
Sanitária, Andrea Cristina 
da Silva, e pelo Presiden-
te do Conselho Municipal 
de Saúde, Marcelo Zanini. 
O processo que terminou 
com a interdição das Uni-
dades de Saúde, começou 
com um alerta, feito pelo 
Conselho Municipal de Saú-
de à Promotoria de Justiça 
da Comarca de Arapoti em 
outubro de 2016, de que 
nenhuma unidade de aten-
dimento possuía licença 
sanitária para ‘a garantia 
de condições de trabalho e 

assistência à população ara-
potiense’.

Em resposta, na época, a 
Secretaria de Saúde alegou 
que estava com sobrecarga 
de atividades e que não era 
possível a realização de ins-
peções sanitárias em todos 
os serviços de atendimen-
to. O Secretário de Saúde 
se comprometeu a reabrir 
a unidade do Capão Bonito 
no prazo de 10 dias apenas 
para realização de consultas 
médicas. Questionado sobre 
o atendimento no Caratu-
va, Boa Vista e Roncador, 
o Secretário de Saúde e a 
responsável pela Vigilânica 
Sanitária reafirmaram que 
as unidades serão mantidas 
fechadas por motivo de con-
taminação da água da loca-
lidade.

Como possível saída, o 
Presidente da Câmara, Wes-
ley Carneiro Ulrich (Lelo) 
sugeriu um compromisso 
entre os Poderes Legislativo 
e Executivo, a fim de des-
tinar recursos da Câmara 
Municipal para a reforma 
e adequação dos Postos de 
Saúde do Cerrado e Capão 
Bonito. “Proponho, com 
apoio de meus colegas vere-
adores, que a Câmara Mu-
nicipal adiante a devolução 
de recursos economizados 
durante o primeiro semes-
tre de 2018 para serem in-
vestidos nestas unidades de 
saúde, o que daria cerca de 
R$200 mil para cada esta-
belecimento. Em contra-
partida, a Prefeita deve se 
comprometer em dar celeri-
dade às obras e em reduzir o 
número de cargos comissio-
nados que hoje são dispen-
sáveis”, disse.

Durante a reunião fo-
ram relacionadass outras 
propostas de ação: (1) libe-
ração dos ônibus escolares 
para transporte de pacien-
tes para atendimentos nas 
unidades da cidade; (2) 
criação de uma CPI na Câ-
mara Municipal para apu-
rar as causas das interdi-
ções; (3) elaboração de um 
plano de contingência; (4) 
aprovação de projetos de lei 
orçamentária para a saúde, 
de construção ou reforma, 
apenas se acompanhado de 
projeto arquitetônico; (5) 
reativação dos atendimen-
tos e construção de novas 
unidades no Capão Bonito e 
Cerrado das Cinzas.

Secretário esclareceu polêmica 
interdição de Unidades de 

Saúde da Zona Rural

Saúde

Propostas
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Aconteceu no dia 9 de junho. Foi uma linda festa, com 
muito quentão, pinhão, pipoca, doces e diversão para todos, 
com uma grande participação das famílias e comunidade.

Barraquinhas, danças, brincadeiras, comidas típicas e 
muita animação.

Parabéns à direção, coordenação, professores, alunos, 
funcionários, familiares e todos os quie se envolveram para 
tornar a festa um sucesso.

Foi uma Mega Festa Junina!

A Festa Junina do Colégio Mega Jaguariaíva

Engenharia Florestal da 
FAJAR visita Pisa BO 

Paper e Arauco Florestal

Faculdades FatiFajar 
na Feira de Profissões 

Santa Marcelina

A área de produção de Papel e Ce-
lulose é um dos grandes ramos da En-
genharia Florestal, e os acadêmicos do 
Curso de Engenharia Florestal tive-
ram a oportunidade de conhecer toda 
a área de produção de papel e celulose 
da empresa Pisa - BO Paper de Jagua-
riaíva.

As operações de colheita da madei-
ra dos plantios florestais são o elo en-
tre a floresta e a indústria. Se somadas, 
as operações de colheita e transporte 
florestal somam mais da metade dos 

O Colégio Santa Marcelina, de Piraí 
do Sul, promoveu no dia 22 de junho, a 
sua FEIRA DE PROFISSÕES, da qual 
a equipe das Faculdades FatiFajar, 
com participação de todas as coordena-
ções de Cursos, diretores e professores.

As faculdades FatiFajar oferecem 
os cursos de Direito, Administração, 
Letras, Ciências Contábeis, Engenharia 
Civil, Engenharia Florestal e Pedagogia 
e recebe alunos de diversos municípios 
da região. Todos os cursos são autori-
zados e reconhecidos pelo MEC, com a 
maioria dos professores mestres e dou-
tores, primando sempre pela qualidade 
de ensino.

Na Feira de Profissões, a faculdade 
expôs materiais, fotos e equipamentos, 
com um “bate papo” informal e infor-
mativo sobre as diversas profissões, 
pelos coordenadores de cursos com os 
alunos e visitantes do Santa Marcelina.

Os participantes foram, além dos 
alunos do próprio colégio Santa Mar-
celina, alunos dos demais colégios do 
município de Piraí do Sul.

Acadêmicos da FAJAR em visita técnica – 
colheita e transporte florestal

Visita técnica à Pisa BO Paper

custos da madeira posta em fábrica. 
Segundo os professores  Felipe e 

Mara, as visitas técnicas são muito 
importantes para a formação do futu-
ro engenheiro: “Sem dúvidas o futu-
ro Engenheiro Florestal necessita de 
contato real com as operações flores-
tais. Por meio desta visita técnica, o 
acadêmico de engenharia florestal da 
FAJAR pôde incrementar seu conheci-
mento prático”, destacou o professor.
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O Brasil do futuro
Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Parece inacreditável que, em pleno 2018, exis-
ta ainda quem defenda ideias dos anos 1980 como 
a substituição de importações, por exemplo. Algo 
que nitidamente torna a economia mais fechada e 
vai contra tudo que os países desenvolvidos - e tam-
bém aqueles que buscam se desenvolver - fazem, que 
é se abrir para o comércio internacional e com isso 
buscar novos clientes, novos parceiros comerciais e 
atrair investimentos.

Nos anos 1980, Coreia do Sul e Brasil possuíam 
cerca de 20% da renda per capita dos Estados Uni-
dos. Passados mais de 30 anos, a renda per capita 
da Coreia do Sul é três vezes maior e a do Brasil 
continua sendo 20% da renda per capita americana. 
Nossa política para o comércio internacional é mui-
to frágil ou pelo menos equivocada há tempos. São 
muitas décadas jogadas no lixo por conta dessa visão 
atrasada.

Nossa cultura permite que o Brasil seja sempre 
o país do futuro, mas um futuro que nunca chega. 
A percepção de que tudo dará certo lá na frente sem 
a coragem de fazer as reformas e os ajustes do pre-
sente.

Isso vem de longe, a ideia rotineira de centrali-
zação do poder, fechamento da economia, políticas 
anti-neoliberalismo, capitalismo de estado feito so-
mente para os retroalimentadores do poder e por aí 
vai. Agora está na moda o discurso de que é preciso 
desenvolver algo para o Brasil sem olhar exemplos 
no mundo. Será que o que foi feito na antiga União 
Soviética, na extinta Iugoslávia, na Polônia e o que 
é feito na Coreia do Norte, na Venezuela, na Rússia, 
no Irã não será prejudicial para o nosso país? Não. 
Vamos desenvolver algo específico para o desen-
volvimento do Brasil. Vamos promover a paz para 
o nosso povo, dizem alguns que pretendem liderar 
nossa nação. 

Aí me pergunto: como seria possível o desenvol-
vimento e a promoção de paz olhando para esses 
exemplos? É bizarro como algumas pessoas têm 
a coragem de dizer publicamente algo tão insano. 
Somos menosprezados intelectualmente quase que 
diariamente. Não existe alguma liderança política ou 
grupos que defendam por aqui modelos diferentes 
dessa frente a despeito de alguns intelectuais defen-
derem que o liberalismo está ganhando alguma pro-
porção maior do que tem hoje.

Estamos prestes, acredito, a passar ainda muitos 
anos brigando com o mercado, espantando investi-
mentos, colocando medo em todos os agentes, fazen-
do com que a volatilidade de todos os indicadores 
seja maior do que o normal. Reflexo certamente de 
uma cultura atrasada e que nos coloca em uma po-
sição pior do que a Argentina, que já teve um grau 
de relevância internacional maior e que, de forma 
decadente, deixou que o desenvolvimento escapasse 
pelos vãos dos dedos. 

O Brasil, infelizmente, nunca foi nada e jamais 
chegou a lugar algum. Estamos, enquanto país, sem-
pre olhando o presente e com objetivos muito parti-
culares. Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem 
o “complexo de vira lata”. Falava que o brasileiro é 
um narciso às avessas. Tenho receio de que não seja 
apenas um complexo.

Fico pensando se são líderes mentirosos que vão 
achacando o povo brasileiro no cesto da incapacida-
de ou se é o povo que dá espaço para que pessoas mal 
intencionadas conduzam o rumo da nossa história. 

Quer saber como será o Brasil do futuro? Leia um 
bom livro de história.

Cidadania
Cooperativas se uniram para ações do Dia “C”

Neste último sábado, 20, 
foi celebrado o Dia “C” - Dia 
de Cooperar. As cooperativas 
Capal, Ceral e Sicredi reuni-
ram mais de 70 voluntários, 
entre os seus colaboradores, 
para realizar a revitalização 
da Biblioteca do Colégio Es-
tadual Rui Barbosa, além de 
criar um espaço para leitura 
no jardim da instituição. 

A ação beneficiou os 
1.100 alunos do Colégio e 
toda a comunidade, pois a bi-
blioteca é aberta à população. 
A iniciativa teve como foco o 
incentivo à leitura, começan-
do com o incremento de 106 
livros novos na Biblioteca, 
que também recebeu pintura, 
decoração e novas cortinas. 

Na área externa foi construí-
do um espaço da leitura, com 
bancos e mesas para acomo-
dar os alunos. Ainda foram 
realizadas melhorias no jar-
dim e calçada. Os alunos do 
Grêmio Estudantil também 
contribuíram para a ação. 

Os voluntários ficaram 
extremamente contentes em 
poder contribuir com a ação. 
“Para nós das cooperativas é 
uma imensa satisfação poder 
ajudar o Colégio Rui Barbosa, 
ainda mais que sou um filho 
dessa instituição. O que nós 
queríamos é mostrar à comu-
nidade um pouco do traba-
lho desenvolvido dentro das 
cooperativas e enaltecer este 
conceito de que trabalhan-
do juntos podemos alcançar 
melhor os nossos objetivos” 

A agência do Sicredi em Jaguariaíva atendeu ao 
Lar Bom Jesus. Foto: Divulgação

O objetivo das ações no Colégio Rui Barbosa foi o 
incentivo à leitura. Foto: Divulgação

disse Marcelo Ferreira, cola-
borador da Capal.

Em Jaguariaíva, a agên-
cia do Sicredi promoveu 
ações no Lar Bom Jesus. “O 
foco é promover ações sociais 
de melhorias que contribuam 
para a comunidade em que a 
cooperativa está inserida. O 
Dia C já é um clássico e vem 
de encontro ao Dia Interna-
cional do Cooperativismo. 
Todas as nossas nove agên-
cias da Sicredi estiveram rea-
lizando alguma ação sempre 
com o objetivo de trazer um 
retorno à sociedade” comen-
tou o diretor do Sicredi, Neu-

ri Saggin.

O Dia C consiste na pro-
moção, estímulo e realização 
de ações voluntárias diver-
sificadas e simultâneas. As 
atividades são definidas e 
executadas pelas próprias 
cooperativas e contam com 
o apoio do Sistema OCB e 
das unidades estaduais. Só 
em 2017, 1.009 cooperativas 
integraram a campanha, que 
beneficiou mais de 2 milhões 
de pessoas e envolveu 120 
mil voluntários em todo o 
país.

A Campanha

JAGUARIAÍVA

Agronegócio
Paraná deve ter redução de 13% na safra de grãos 2018

Levantamento do Departa-
mento de Economia Rural (De-
ral) da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
mostra que o Paraná deverá co-
lher 36,2 milhões de toneladas 
de grãos em 2018. A redução 
é de 13% em relação à safra 
2016/2017, e o clima é o princi-
pal fator de influência sobre essa 
estatística.

A falta de chuva entre os 
meses de abril e maio foi o que 
prejudicou o desenvolvimento 
desses grãos. Entre os principais 
grãos produzidos no Estado, as 
reduções mais significativas fo-
ram registradas na produção de 
milho e feijão.

“Nesta safra, tanto as cul-
turas de primavera/verão – o 
feijão, o milho e a soja, quanto 
para a 2ª safra de feijão e milho 
sofreram com as variações climá-
ticas. Isso caracterizou-se princi-
palmente na 2ª safra de milho, 
com o clima mais seco e falta de 
chuva. Essa foi a principal causa 
da redução de cerca de 7 milhões 
de toneladas em relação à pro-
dução de 2016/2017”, diz o se-
cretário estadual da Agricultura, 
George Hiraiwa. “Por outro lado, 
se o produtor obteve produtivi-
dade menor nessas culturas, está 
tendo a oportunidade de comer-
cializá-las a preços superiores. 

Isso deve compensar parte das 
perdas”, acrescenta.

Segundo o chefe do Deral, 
Marcelo Garrido, a produção 
de soja no Paraná se confirmou 
acima das 19 milhões de tone-
ladas neste ciclo. “Mesmo com 
atraso no plantio e com excesso 
de dias nublados no período de 
desenvolvimento, que causou 
alongamento do ciclo da cultura 
e reflexos nas produtividades, a 
produção foi a segunda maior da 
história”, diz.

Os preços atuais, cerca de 
R$ 72,00 a saca de 60kg, são em 
média 23% superiores aos pra-
ticados em junho de 2017. Até o 
momento cerca de 68% da safra 
já foi comercializada.

A colheita da segunda safra 
começa com expectativa de pro-
dução frustrada, com 3,5 milhões 
de toneladas a menos, na com-
paração com a safra anterior. “A 
previsão de produção é de 9,4 mi-
lhões de toneladas, uma redução 
de 29%”, afirma o responsável 
técnico do Deral Edmar Gervásio.

Em relação à expectativa ini-
cial de produção para esta safra, 
a perda é superior a 2,7 milhões 
de toneladas. A área de milho 

O clima foi apontado como um dos principais fatores 
para a queda. Foto: Divulgação/AEN-PR

plantada na segunda safra foi de 
2,1 milhões de hectares, uma re-
dução de 12%. Essa expectativa 
de produção menor repercute 
nos preços, que continuam supe-
riores a R$ 30 a saca de 60 kg no 
Paraná, diz Gervásio.

Para a 2ª safra do feijão, 
a estimativa de produção é de 
275 mil toneladas, uma redu-
ção de 21% em relação ao ciclo 
passado, quando foi de 346,6 
mil toneladas. Em comparação 
com a estimativa inicial, a re-
dução é de 107 mil toneladas, 
ou 28%. A estimativa inicial 
era de uma produção de 382 
mil toneladas. Assim como no 
caso do milho, a redução é um 
reflexo da longa estiagem pela 
qual a Paraná passou no pe-
ríodo, segundo o engenheiro 
agrônomo do Deral respon-
sável pela cultura do feijão, 
Carlos Alberto Salvador. Em 
relação aos preços, em junho 
a saca de feijão cores foi co-
mercializada em média por R$ 
88. No mês anterior a saca foi 
negociada por R$ 103,55, uma 
redução de 15%. A saca de 60 
kg feijão-preto vem sendo co-
mercializada por R$ 116, em 
média.

A expectativa de produção 
para o trigo nesta safra é de 3,4 
milhões de toneladas. Isto se deve 
a um aumento de área de 9% em 
relação à safra passada. O acrés-
cimo ocorreu em função dos pre-
ços, que atualmente estão em R$ 
50, cerca de 59% a mais do que 
no mesmo período do ano passa-
do. Cerca de 93% do trigo já está 
plantado, mas a seca atrapalhou o 
desenvolvimento da lavoura.

No norte do Estado, região 
com menos chuva, foram registra-
dos alguns problemas de desuni-
formidade dos grãos, o que gerou 
dificuldade no manejo. As demais 
regiões tiveram problemas pontu-
ais, e o plantio evoluiu com a che-
gada da chuva. “O Paraná estava 
com plantio atrasado no início 
da safra, mas agora está com um 
dos plantios mais evoluídos para 
esse momento. Estamos com pra-
ticamente toda a área plantada, 
acabando com o atraso registrado 
anteriormente”, diz o agrônomo 
responsável técnico pela cultura 
de trigo, Carlos Hugo Godinho. 
“Com isso, as condições das lavou-
ras também estão boas e o Estado 
deve ter uma safra satisfatória, se 
tudo continuar correndo dentro 
da normalidade”, acrescenta.

SOJA 

MILHO
TRIGO

FEIJÃO



MARILENE ASSUMÇÃO 
FONTANA - ME, CNPJ Nº 
76.994.615/0001-42, torna pú-
blico que recebeu do IAP, a Re-
novação da Licença de Operação 
para extração e beneficiamento 
de diabásio (Licença de Operação 
nº 26528, validade 18/05/2022), 
instalada na Fazenda dos Passos, 
município de Jaguariaíva, estado 
do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

OPERAÇÃO

CLASSIFICADOS

CELTA ano 2007, valor R$ 14.500,00. Fone 
(42) 99972-0043.

HONDA CIVIC EXL CVT 2016/2017, prata, 
flex, km 11.500, lindo. Contato p/telefone 
(41) 99914-1654, Rodrigo.

PEUGEOT 207 HB XR, 2011/2012, direção 
Hidr., vidros elétr.,trava nas 4 portas, alarme 
inteligente, ar condicionado. R$ 20.450,00, 
abaixo da tab. Fipe. ALLAN, fone 42 99931-
9295, Arapoti-PR.

RODAS e PNEUS - RECUPE-
RAÇÃO DE RODAS em PONTA 
GROSSA, alinhamento em 3D, 
suspensão, balanceamento, ca-
libragem, na melhor loja de Ponta 
Grossa: West Rodas. Rua Júlia 
Lopes, 49, Nova Rússia – Fone 42 
3222-1212

ANUNCIE GRÁTIS NOS CLASSIFI-
CADOS do FOLHA PARANAENSE, 
pelo fone 43 3535-3142 ou envie 
seu anúncio pelo e-mail folha@
folhapr.com.br

PODÓLOGA em Jaguariaíva – 
Leila - Atende no Salão Duquese 
- Fone (43) 9652-4821.

FILHOTES DE CACHORRO das 
seguintes raças: Shih tzu (machos 
e fêmeas); Lhasa Apso (machos e 
fêmeas); Spitz (macho); Pequinês 
(macho); Bulldog Francês (macho 
e fêmea); Poodle (macho). Todos 
com vacina e vermífugo. Fone (43) 
99973.7278, Whats, Jefferson.

AULAS DE CANTO E VIOLÃO - Ho-
rários flexíveis e Preços acessíveis. 
EDER - Fone (43) 99645-4660.

AUTOESCOLA LUDWIG - Carteira 
A, B, C ou D, Renovação da CNH, 
Inclusão de categoria. Jardim Ma-
tarazzo, Jaguariaíva, Rua João 
Tracz, 162. Fone 43 3535-1086.

VENDE CASA alvenaria, Jaguaria-
íva, R Plauto Guimarães n°21 Vila 
Kennedy. A combinar. Weslei,43 
99602-8655. 

TERRENO em Jaguariaíva,  bair-
ro BELVEDERE, quadra E, lote 19, 
RVeneza. Fone (43) 99111-1121. 

ALUGA-SE SALA COMERCIAL em 
Jaguariaíva, Centro, Av. Conde 
Francisco Matarazzo, 86. Fones 43 
3535-1218  e 43 99984-2118.

ALUGA  QUARTOS  no centro de 
Jaguariaíva. Tratar pelos telefones 
43 3535-1218  e 43 99984-2118.

CORTADOR DE GRAMA - Pre-
cisando de alguém para cor-
tar grama?  Entre em Contato: 
(42)99856-1159

CORSA Sedan, ano 2000, completo, 8 vál-
vulas. Fone (42) 99972-0043.

GOLF 1.4 tsi Alemão 2015 câmbio manu-
al, teto solar, molas esportivas, impecável, 
único dono, 40 mil km. R$ 68 mil. Karine 
(42)99968-8885.

CLIO ano 2001, impecável, pelo valor de R$ 
9.500,00. Contato pelo tel. (42) 99972-0043. 

MOTO CBR 1000 RR, ano 2011, único dono. 
Valor R$ 45 mil. (42) 99972-0043.
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EXPEDIENTE
Propriedade da empresa: SO-
MAR & EDUCAR SS LTDA. CNPJ 
84.791318/0001-28 – Rua João 
Tracz, 162 – Jardim Matarazzo – 
CEP 84200-000 - (43) 3535-3142 / 
(43) 9111-1121 TIM, e-mail: folha@
folhapr.com.br Diretor: Augustinho 
A. Ludwig. Jornalista e redator: Die-
go Fernandes Soares DRT/PR 5005. 
Diagramação: Fábio A. Ribeiro. Fo-
tos: Foto e Arte Estúdio, Diego F. 
Soares e Assessorias.FOLHA ONLI-
NE: www.folhapr.com.br: Reinaldo 
Ferreira Júnior. OBS.: Os artigos 
assinados não representam necessa-
riamente a opinião do jornal e são de 
responsabilidade de seus autores.

GOL, ANO 1999, Motor 1.6 Mi, 8 válvulas, im-
pecável. Ligue para Fone (42) 99972-0043.
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Ao fim do mês de maio, 
o Sicredi - instituição fi-
nanceira cooperativa com 
mais de 3,7 milhões de 
associados no Brasil - se 
consolidou como a maior 
rede de atendimento do 
Paraná, totalizando 377 
agências no Estado. Além 
disso, em mais de 70 mu-
nicípios paranaenses, o 
Sicredi é a única institui-
ção financeira presente, 
de acordo com dados do 
Banco Central do Brasil 
(BCB). 

A abrangência em solo 
paranaense reflete o cres-
cimento do Sicredi em ní-
vel nacional. A instituição 
fechou 2017 com cresci-
mento de 20%, alcan-
çando o resultado de R$ 
2,35 bilhões. Para 2018, a 
previsão de crescimento 
permanece em 20%, além 
de um investimento de 
R$ 404 milhões durante 
o ano, para abertura de 
agências e modernização 

de sistemas. 
A crescente expansão 

do Sicredi é explicada por 
alguns fatores determi-
nantes, como o foco da 
instituição em gerar im-
pacto positivo nas regiões 
onde está presente. Os 
resultados positivos gera-
dos pela movimentação fi-
nanceira nas cooperativas, 
popularmente conhecido 
como sobras, retornam ao 
cooperado e, por consequ-
ência, para a comunidade 
onde ele vive. É o que a 
instituição chama de ciclo 
virtuoso: o recurso capta-
do numa praça é reinvesti-
do na mesma região, dina-
mizando a economia local. 

“Crescemos porque 
nossos associados tam-
bém são donos do negócio 
e participam ativamente 
da gestão, independente 
dos recursos aplicados. 
Assim, muito além do lu-
cro, o principal objetivo 
de uma instituição finan-

Sicredi consolida maior rede 
de atendimento do Paraná

Mercado Financeiro

Pistas Duplas

ceira cooperativa é ofere-
cer as soluções financei-
ras adequadas para cada 
necessidade e fomentar as 
comunidades nas quais as 
cooperativas estão inseri-
das”, ressalta o presidente 
nacional do Sistema Sicre-
di e da Central PR/SP/RJ, 
Manfred Dasenbrock. 

O grande vínculo com 
a sociedade explica o cres-
cimento do Sicredi. Um 
dos exemplos deste com-
prometimento é o Progra-
ma A União Faz a Vida, 
a principal iniciativa de 
responsabilidade social da 
instituição. Atualmente, o 
Programa, que tem como 

objetivo desenvolver valo-
res de cooperação e cida-
dania com crianças e ado-
lescentes, é desenvolvido 
em 126 municípios para-
naenses, 471 escolas, com 
a participação de aproxi-
madamente 8 mil educa-
dores, atingindo  65 mil 
crianças e adolescentes.

O Sicredi é uma insti-
tuição financeira coopera-
tiva comprometida com o 
crescimento dos seus asso-
ciados e com o desenvolvi-
mento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão 
valoriza a participação dos 
3,7 milhões de associados, 
os quais exercem um papel 

de dono do negócio. Com 
presença nacional, o Si-
credi está em 22 estados* 
e no Distrito Federal, com 
1.500 agências, e oferece 
mais de 300 produtos e 
serviços financeiros. Mais 
informações estão dispo-
níveis em www.sicredi.
com.br.  

*Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo, Sergipe e To-
cantins.

Sobre o Sicredi


