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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Grave acidente com três 
caminhões bloqueou PR-092

 Na sexta-feira, 18, duas pesso-
as ficaram gravemente feridas 
em um acidente envolvendo três 
caminhões no KM 240 da rodovia 
PR-092, próximo ao Distrito de 
Calógeras. O serviço aeromédico 
do SAMU foi acionado.
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Tempo bom acelera 
colheitas da soja e do milho

Arapoti volta a registrar 
morte por Covid após mais 
de quatro meses

Jaguariaíva tem quarta 
morte por Covid em 
fevereiro e mais 132 casos

Escola de Música 
Municipal de Jaguariaíva 
tem matrículas abertas

Jaguariaíva promove 
capacitação para os 
Conselheiros Tutelares

Agronegócio

Saúde

Saúde
Cultura Cotidiano
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O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Novos Horizontes – Sicredi 
Novos Horizontes PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, 
convoca os senhores delegados de núcleo que nesta data somam 49 (quarenta e nove), para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 04/03/2022, na ASFU-
CA - Associação dos Funcionários da Capal, rua Saladino de Castro, 1710, centro, Arapoti/PR, em 
primeira convocação às 19:00h (dezenove horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delega-
dos; em segunda convocação às 20:00h (vinte horas), com a presença da metade dos delegados 
mais um, e, em terceira e última convocação, às 21:00h (vinte e uma horas), com a presença de 
no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

1) Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, com-
preendendo:

 • relatório da gestão;
 • balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 • demonstrativo do resultado;
 • parecer da auditoria;
 • parecer do Conselho Fiscal.
2) Destinação do resultado.
3) Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
4) Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5) Fixação do valor dos honorários e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das 

cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
6) Aprovação do Regulamento do Pertencer.
7) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

O presidente observa que, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 13 do Estatuto 
Social, os assuntos da ordem do dia foram previamente discutidos nas comunidades em que a co-
operativa atua, através de assembleias de núcleo, coordenadas pelo Presidente juntamente com 
o Conselho de Administração que representa os cooperados de cada localidade, entre os dias  11 
a 23 de fevereiro de 2022.

OBSERVAÇÃO: 
1. Caso haja algum impedimento no município para realização presencial da assembleia, em função da 

pandemia Covid-19, o evento será realizado de forma virtual, pela plataforma da fundação Sicredi, através do 
link de acesso: https://www.sicredi.com.br/assembleiadigital. Para assistir o evento, interagir e votar nos itens da 
ordem do dia, os associados deverão realizar o cadastro ao acessarem o link mencionado acima.

2. A Assembleia Geral não será realizada na sede social da cooperativa por falta de acomodações e facili-
tação para o deslocamento dos delegados.

Arapoti-PR, 17 de fevereiro de 2022.

Luciano Dias Carneiro Kluppel
PRESIDENTE

FEIRÃO ON LINE DE PROFISSÕES UNINTER

• Lives interativas DE 
HORA EM HORA, para 
tirar dúvidas sobre CUR-
SOS

• Professores especia-
listas para ajudar você a 
definir sua PROFISSÃO

• Dicas com os me-
lhores profissionais do 
MERCADO DE TRABA-
LHO

ÁREA EDUCACIO-
NAL E LÍNGUAS ES-
TRANGEIRAS PALES-
TRAS MAGNAS - Lives 
no dia 21/02/2022, a 
partir das 17h;

CURSOS DE TECNO-
LOGIA E ENGENHARIA 
E ÁREA JURÍDICA PA-
LESTRAS MAGNAS - Li-
ves no dia 22/02/2022, a 
partir das 17h

ÁREA DE NEGÓ-
CIOS, MARKETING E 
COMUNICAÇÃO E CUR-
SOS DE MESTRADO PA-

LESTRAS MAGNAS - Li-
ves no dia 23/02/2022, a 
partir das 17h

ÁREA DE SAÚDE 
E MEIO AMBIENTE E 
CURSOS TÉCNICOS PA-
LESTRAS MAGNAS - Li-
ves no dia 24/02/2022, a 
partir das 17h

CURSOS DE PÓS-
-GRADUAÇÃO E ÁREA 
DE SAÚDE E MEIO AM-
BIENTE PALESTRAS 
MAGNAS - Lives no dia 
24/02/2022, a partir das 
17h

CURSOS DE PÓS-
-GRADUAÇÃO E ÁREA 
DE SAÚDE E MEIO AM-
BIENTE PALESTRAS 
MAGNAS - Lives no dia 
26/02/2022, a partir das 
9 horas.

Inscrições pelo site da 
Feira de Profissões:

https://www.uninter.
com/feirao-de-profissoes

 
Os interessados deve-

rão se inscrever nos We-
bnar palestras e nas salas 
de cada escola. Em cada 
inscrição eles receberão 
um e-mail de confirma-
ção. No dia do evento 
será encaminhado o link 
da sala para que ele pos-
sa participar.

As salas e palestras 
serão ao vivo no dia agen-
dado e terão interação de 
chat e tira dúvida. Nos 
outros dias as palestras 
ficarão disponível para 
serem assistidas.

Conheça a UNINTER!  
Acesse UNINTER.

COM

Em Jaguariaíva – 43 
3535-3142 (whats)

Em Arapoti – 43 
3557-1724 (whats)

Jaguariaíva promove capacitação 
para os Conselheiros Tutelares

Cotidiano

A Secretaria de Ha-
bitação e Desenvolvi-
mento Social (SHADS) 
promoveu nesta última 
semana três dias de ca-
pacitação voltada aos 
conselheiros tutelares 
e demais atores do SG-
D-Sistema da Garantia 
de Direitos, represen-
tantes da APAE, CM-
DCA, SEMUS, SME-
CEL, CREAS, Casa Lar, 
CRAS Primavera e Pe-
drinha, SCFV Primave-
ra Primavera e  CURU-
MIM, CAPS, judiciário, 
serviço social e  CMAS.  

Realizada nos dias 
15, 16 e 17 de feverei-
ro, nas dependências 
do Cine Teatro Valéria 
Luercy, a capacitação 
foi conduzida pelas as-
sistentes sociais Maysa 
e Adrianis, da EMAN-
CIPAR, lembrando que 
e capacitação de pro-
fissionais é uma das 
ações sempre praticada 
pela prefeita Alcione 
Lemos, para que todos 
os serviços oferecidos 
pela administração 
municipal sejam de 
excelência, oferecendo 
sempre todo o respaldo 

NESTA SEMANA (de 21 a 26 de fevereiro)

JAGUARIAÍVA

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOVOS HORIZONTES
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CNPJ n.º 07.206.072/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ORDEM DO DIA

EM REGIME ORDINÁRIO

Foto: Divulgação

SUBRAS – SUBS-
TRATO DO BRA-
SIL LTDA., CNPJ 
09.632.638/0001-10, lo-
calizada na PR-092, KM 
34, Município de Arapoti/
PR torna público que rece-
beu do Instituto de Águas e 
Terras do Paraná a Licença 
de Instalação do empreen-
dimento conforme proto-
colo 18.488.967-6, sob nº 
263464 com validade até 
10/02/2027.

SUBRAS – SUBS-
TRATO DO BRA-
SIL LTDA., CNPJ 
09.632.638/0001-10, loca-
lizada na PR-092, KM 34, 
Município de Arapoti/PR 
torna público que está re-
querendo do Instituto Águas 
e Terras do Paraná a Licença 
de Operação do seu empre-
endimento.

Súmula de Licença 
de Instalação

Súmula de Licença 
de Operação

EXPEDIENTE
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necessário para o bom 
andamento dos servi-
ços, programas e pro-
jetos dentro da política 
pública de assistência 
social.  

Presentes também 
o vice-prefeito Adilson 
Passos Felix, a secretá-
ria de Habitação e De-
senvolvimento Social, 
CleiaSloboda, asubse-
cretária Fabia Kojo e os 
diretores Welington e 
Marília e toda a equipe 
da Shads, a presidente 
do Conselho da Crian-
ça e do Adolescente, Si-
mone Cunha,além dos 
Conselheiros Tutela-
res Agatha, José Crair, 
Danuta, Cristina, Sônia 
e Mirian, que trabalha-
ram para o sucesso do 

evento, sempre com o 
apoio e o respaldo in-
condicional da prefei-
ta Alcione Lemos no 
que tange ao bom an-
damento dos serviços, 
programas e projetos. 
“Capacitação e investi-
mentos em todos os se-
tores é uma de nossas 
metas, no sentido de 
oferecer cada vez mais 
atendimento e serviços 
de excelência à popula-
ção”, relata a prefeita.

Durante a atividade, 
destaque para a capa-
citação que transfor-
ma a forma de atuar, 
melhorando cada vez 
mais o atendimento e 
a garantia dos direitos 
da criança e do adoles-
cente no município.
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Grave acidente envolvendo 
caminhões bloqueou PR-092

Jaguariaíva tem matrículas abertas 
para a Escola Municipal de Música

Jaguariaíva registra quarta morte por 
Covid em fevereiro e mais 132 casos

Arapoti volta a registrar morte por 
Covid-19 após mais de quatro meses

Perigo

Cultura

Saúde

Pandemia

Na manhã da sexta-
-feira, 18, por volta das 
08h30min, uma colisão 
envolvendo pelo menos 
três caminhões deixou 
a princípio três pessoas 
feridas, sendo que duas 
ficaram presas às ferra-
gens. O acidente aconte-
ceu no KM 240 da rodo-
via PR-092 próximo ao 
Distrito de Calógeras.

Com um princípio 
de incêndio logo após a 
batida, além das equi-
pes de resgate do SAMU 
(Serviço Móvel Urbano 
de Emergência), foram 
acionados o Corpo de 
Bombeiros de Jaguaria-
íva e a Defesa Civil de 
Arapoti. A via ficou to-
talmente bloqueada por 
aproximadamente duas 
horas. 

O serviço aeromédi-
co do SAMU foi requi-
sitado para o transporte 

A administração mu-
nicipal, através do De-
partamento de Cultura, 
da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (SME-
CEL), informa que abriu 
no dia 14 de fevereiro as 
matrículas para as ofici-
nas da Escola Municipal 
de Música “Elzita Jorge 
Cunha”, com início ime-
diato das aulas.

Para os interessados 
a escola de música oferta 
as seguintes modalida-
des/oficinas: violão, te-
clado, acordeom, canto e 
flauta.

Na quinta-feira, 17, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMUS) atuali-
zou o boletim epidemio-
lógico da Covid-19. No 
período entre 14 e 17 de 
fevereiro foram confir-
mados mais 132 jagua-
riaivenses contamina-
dos com a doença, o que 
aponta para uma média 
diária de 44 casos. Tam-
bém foi confirmada uma 
nova morte por compli-
cações da Covid-19, a 
quarta registrada somen-
te neste mês de fevereiro. 

Desde o início da 
pandemia em 2020, 169 
jaguariaivenses já foram 

Nesta quinta-feira, 17, 
a Secretaria Municipal 
de Saúde divulgou nota 
informando a morte de 
um idoso em decorrên-
cia de complicações da 
Covid-19. É a primeira 
nessa onda da variante 
ômicron. Arapoti não re-
gistrava óbitos pela do-
ença desde o último dia 
04 de novembro. Com 
isso, o município chega a 
67 mortes causadas pela 
Covid-19 desde o início 
da pandemia.

“É com pesar que a 
Prefeitura Municipal 
de Arapoti, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, comunica o fale-

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

Foto: Reprodução/Redes Sociais

de um dos acidentados, 
devido a gravidade dos 
ferimentos, ao hospital 
de referência da região. 

O outro ferido foi levado 
pelo SAMU ao Hospital 
Municipal 18 de dezem-
bro.

vítimas fatais do corona-
vírus. O número de casos 
ativos diminuiu e passou 
de 132 na segunda-feira, 
14, para 111 na quinta-fei-
ra. Atualmente três pes-

soas estão hospitalizadas 
e as demais se recuperam 
em isolamento domici-
liar. Outras 23 pessoas 
aguardam o resultado de 
exames laboratoriais.

cimento de um paciente 
decorrente da COVID-19, 
sexo masculino, 87 anos, 
com comorbidades. Es-
tava internado no Hos-
pital Regional em Ponta 
Grossa, desde o dia 04 e 
evoluiu para óbito em 11 
de fevereiro de 2022” in-
formou o comunicado di-

vulgado pelo município.
Nesta quinta-feira o 

boletim epidemiológico 
ainda mostrou mais 45 
casos da Covid-19, sen-
do que 283 estão ativos, 
com quatro pessoas hos-
pitalizadas. O número de 
suspeitos continuou di-
minuindo e chegou a 28.



FOLHA PARANAENSE Jaguariaíva, 21 de fevereiro de 2022AGRONEGÓCIO04

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
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E CORRETORA DE SEGUROS

Tempo bom acelera colheitas 
da soja e do milho

Agronegócio

As condições climáti-
cas têm auxiliado os pro-
dutores nestas primeiras 
semanas de 2022 e as 
colheitas de soja e milho, 
dois dos principais grãos 
produzidos no Paraná, 
avançam em velocidade 
superior à registrada no 
mesmo período do ano 
passado.

Essa evolução é abor-
dada pelo Boletim Se-
manal de Conjuntura 
Agropecuária referente 
à semana de 11 a 17 de 
fevereiro. O documento 
é preparado pelos técni-
cos do Departamento de 
Economia Rural (Deral), 
da Secretaria de Esta-
do da Agricultura e do 
Abastecimento.

Os produtores de soja 
já retiraram os grãos de 
1,1 milhão de hectares 
até agora. Isso represen-
ta 21% do total de 5,6 

milhões de hectares. No 
mesmo período do ciclo 
anterior, a área colhida 
era de aproximadamen-
te 173 mil hectares, o que 
representava 3% do total 
estimado.

Os preços da oleagi-
nosa continuam atra-
tivos para o produtor. 
Na semana passada, a 
cotação estava em R$ 
183,72 a saca de 60 qui-
los, valor 4,4% superior 
ao registrado na semana 
imediatamente anterior. 
Se a comparação for fei-
ta com o mesmo período 
de 2021, a valorização é 
superior a 12%. Há um 
ano, a saca era comer-
cializada por R$ 155,39.

O milho de primeira 
safra paranaense segue 
o mesmo padrão obser-

Foto: Divulgação AEN/PR

Milho

vado na soja. A colheita 
chegou a 26% da área es-
timada de 437 mil hecta-
res e, no campo, a maio-
ria do restante já está 
praticamente pronta 
para ser colhida. Neste 
mesmo período do ano 
passado, os produtores 
tinham retirado o milho 
de 21% da área plantada.

Da mesma forma, a 
segunda safra segue em 

ritmo acelerado de plan-
tio. Dos 2,57 milhões de 
hectares previstos, 29% 
já estão semeados. O 
preço também é atrati-
vo para o cereal, situan-
do-se acima de R$ 90 a 
saca de 60 quilos. O cus-
to médio variável para 
produzir essa mesma 
saca, em novembro de 
2021, ficou em torno de 
R$ 42,00.


