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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

48ª Expoleite inicia nesta quinta-feira
A tradicional Feira de 
Gado Holandês volta a 
ser realizada após dois 
anos de pandemia. A 
exposição começa nes-
ta quinta-feira, 16 e se-
gue até sábado, 18, e 
contará com julgamen-
to de animais, pales-
tras, praça de alimen-
tação, estandes, shows 
artísticos e outras atra-
ções.
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Jaguaraíva volta a 
registrar grande 
número de infeções 
pela Covid-19 

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

Jaguariaíva conta com três novos 
veículos para o transporte coletivo rural

Pandemia

Saúde 

Infraestrutura

Em cerimônia realizada 
com participação de autori-
dades e a comunidade ser-
taneja na última semana, 
foram entregues três no-
vos ônibus para a frota do 
transporte público coletivo 
municipal rural, juntamen-
te com a revitalização do 
Terminal Rural Alcebiades 
Alves dos Santos.

Construído e inaugu-

rado em abril de 2013, o 
“Terminal Sertanejo” como 
é conhecido, passou por 
melhorias e oferece novos 
veículos para uma viagem 
mais segura e confortável 
aos moradores da zona ru-
ral. Um dos ônibus, inclusi-
ve, conta com ar condicio-
nado e todos têm poltronas 
estofadas reclináveis, corti-
nas, bagageiro grande para 
acomodação das malas e 
compras.

São três linhas, com 
destino final aos bairros 
Cerrado da Roseira, Gentil e 
Cadeado, de segunda a sex-
ta-feira. Os investimentos 
no transporte rural, que é 
encampado pelo município, 
foram de mais R$ 615 mil. 
A administração municipal 
não repassou aos usuários o 
custo das melhorias, nem o 
aumento dos combustíveis, 
permanecendo o mesmo 
valor da passagem.

Nesta segunda-feira,11, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde confirmou o faleci-
mento de um idoso de 85 
anos. Ele estava interna-
do desde o último dia 02 
de julho no Hospital Geral 
da Unimed e não resistiu a 
complicações da Covid-19, 
falecendo no último sába-
do, 09 de julho. Essa foi a 
70° morte em decorrência 
da doença desde o início da 
pandemia, que não registra-
va óbitos desde o dia 27 de 

fevereiro.
Também nesta segunda 

foram confirmados mais 62 
casos da Covid-19, com uma 
média de aproximadamente 
8,8 contaminados por dia. É 
o maior registro diário des-
de fevereiro quando ocorreu 
o pico da Ômicron. Todos os 
14 casos atualmente ativos 
se recuperam em isolamen-
to domiciliar. Não há regis-
tro de internamentos. O nú-
mero de suspeitos é de 06.

Uma nova variante 

do coronavírus, conhe-
cida como BA.2.75., tem 
preocupado os cientistas 
de todo o mundo, pois 
tem se espalhado rapi-
damente e contornado a 
imunidade de vacinas e 
infecções anteriores. O 
aumento de novos casos 
de covid-19 pode ter ge-
rado essa nova mutação 
da subvariante ômicron. 
Ela pode ser ainda mais 
infecciosa do que seu 
tipo original e começa a 
ganhar terreno na Índia e 
em outros países.

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

Nova variante
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Jaguariaíva registra 82 
novos casos da Covid-19

Pandemia
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O número de pacientes 
contaminados com o coro-
navírus continua crescendo 
no município. Em uma se-
mana foram 82 casos con-
firmados da doença, o que 
dá uma média de aproxima-
damente 11,7 novos infecta-
dos por dia. É o que aponta 
o relatório divulgado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMUS) nesta se-
gunda-feira, 11.

O número de casos ati-
vos está em 28, sendo que 
todos se recuperam em 
isolamento domiciliar. Não 
há registro de hospitaliza-
ções. Jaguariaíva chega a 
7.950 confirmados com a 
Covid-19 desde o início da 
pandemia há pouco mais de 
dois anos. nesse período a 
doença vitimou 177 jagua-
riaivenses, com uma taxa de 
mortalidade de 2,23%.

Segundo a última atua-
lização da Prefeitura, refe-
rente ao início do mês de ju-
nho, 94,6% da população da 
cidade havia recebido uma 
dose da vacina e 86,21% aas 

JAGUARIAÍVA

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 permane-
cer exercendo cargos na administração 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 Central 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 Supervisionadas 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

duas doses. Já a dose de reforço (3ª 
dose) havia sido aplicada, até o dia 
08 de junho, em 17.670 jaguariai-
venses.

A vacinação contra a Covid-19 
prossegue no município com a apli-
cação da segunda dose de reforço 
(4ª dose) para todas as pessoas a 
partir de 40 anos e que tenham to-
mado a última dose há mais de qua-
tro meses. Crianças de 5 a 11 anos 
estão no período de 1ª e 2ª doses 
e os adolescentes e adultos até 39 
anos estão no período entre as duas 
doses iniciais e a dose de reforço.
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Sicredi é a segunda maior instituição financeira do Brasil 
em crédito rural. Créditos: divulgação

48ª Expoleite inicia nesta 
quinta-feira em Arapoti

Sicredi disponibiliza R$ 50,6 
bilhões para safra 2022/2023 

Gado holandês

Agronegócio

A 48ª Expoleite, promo-
vida anualmente pela Capal 
Cooperativa Agroindustrial, 
acontece de 14 a 16 de julho, 
após intervalo de dois anos de-
vido à pandemia. A feira, que 
integra o Circuito Nacional da 
Raça Holandesa, oferece uma 
programação especial com di-
versas atrações no Parque de 
Exposições Capal, em Arapoti/
PR. A entrada é gratuita para 
todos os visitantes.

Na quinta-feira (14), o 
evento tem início logo pela 
manhã, às 9h30, com palestra 
da produtora rural, digital in-
fluencer e defensora do agro-
negócio Camila Telles. O bate-
-papo é endereçado ao público 
jovem e às mulheres cooperati-
vistas, mas é aberto para todos 
os interessados. 

Na mesma manhã, as 
crianças e jovens do Clube de 
Bezerras da Capal entram em 
pista de julgamento, às 10h30. 
Ao longo do ano, os integrantes 
do clube participaram de reuni-
ões teóricas e aplicaram o con-
teúdo na fazenda, cuidando de 
uma bezerra e acompanhando 
seu crescimento. Na Expoleite 
2022, eles apresentam o resul-
tado do trabalho desenvolvido.

Exclusivo para cooperados 
da Capal, às 13h30, acontece 
o aguardado 5º Encontro de 
Suinocultores, com palestras 
técnicas, demonstração de 
cortes de carne suína e degus-
tação com a presença de um 
chef convidado. O encontro vai 
tratar sobre as novas tecnolo-
gias, análise do cenário atual 
da suinocultura e perspectivas 
para o mercado de suínos nos 
próximos anos. 

Na sexta-feira (15), às 
10h30, a palestra é do CEO da 
AgriPoint, Marcelo de Carva-
lho, sobre tendências do mer-
cado lácteo no Brasil e no mun-

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa com mais de 
6 milhões de associados e pre-
sença em todos os estados bra-
sileiros e no Distrito Federal, 
disponibilizará mais de R$ 50,6 
bilhões aos produtores rurais 
no Plano Safra 2022/2023. O 
valor representa um aumento 
de 33% em relação ao conce-
dido no ano-safra anterior e a 
projeção é que os recursos se-
jam disponibilizados em cerca 
de 272 mil operações. O Sicredi 
é a segunda maior instituição 
financeira do Brasil em crédito 
rural.

Desse total, a expectativa 
do Sicredi é disponibilizar R$ 
27,6 bilhões para operações de 
custeio, R$ 11,1 bilhões para 
investimentos e R$ 1,5 bilhão 
para comercialização e indus-
trialização. Além desses valo-
res, a projeção de conceder R$ 
10,4 bilhões por meio de Cédu-
las de Produtor Rural (CPR).  

Com foco em atendimento 
aos pequenos e médios pro-
dutores, serão disponibiliza-
dos R$ 10,5 bilhões via Pronaf 
(Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fa-
miliar), volume 41% maior do 

que o verificado no ano-safra 
passado, e de R$ 9,6 bilhões via 
Pronamp (Programa de Apoio 
ao Médio Produtor Rural), alta 
de 43%. A previsão é de mais de 
199 mil operações para esses 
públicos, o que representa 83% 
do total da safra. 

“Temos uma história secu-
lar de muita proximidade com 
o agronegócio. Nosso objetivo 
é estar sempre próximos aos 
produtores, conhecer de perto 
suas necessidades e peculiari-
dades em cada local, para as-
sim podermos oferecer a nossa 
consultoria da maneira mais 
adequada possível para cada 
realidade”, afirma o diretor 
executivo de Crédito do Sicredi, 
Gustavo Freitas.

Para produtores rurais 
associados dos estados do Pa-
raná, São Paulo e Rio de Ja-
neiro, a instituição financeira 
cooperativa prevê disponibi-
lizar aproximadamente R$ 15 
bilhões para atender operações 
de custeio e investimento. O 
valor representa uma alta de 
cerca de 79% em relação à sa-
fra anterior. “Boa parte desse 
crescimento  é resultante do au-
mento nos custos de produção 

das atividades agropecuárias. A 
nossa expectativa é gerar mais 
de 82 mil operações de crédito 
nos três estados”, comenta o 
gerente de Desenvolvimento 
de Negócios da Central Sicredi 
PR/SP/RJ, Gilson Farias.

Do total a ser liberado pelo 
Sicredi nos estados do Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
cerca de R$ 3,4 bilhões (23%) 
serão destinados ao financia-
mento realizado por meio do 
Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf);  R$ 4 bilhões 
(25%) pelo Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp); e aproxima-
damente  R$ 7,5 bilhões (52%)  
para demais produtores. 

O Sicredi já está recebendo 
as propostas de financiamento 
para o Plano Safra 2022/2023, 
que vai até o final de junho do 
próximo ano. Antes de solicitar 
o crédito, o produtor rural asso-
ciado deve fazer o planejamen-
to da próxima safra (conside-
rando o que vai plantar, qual é 
a área de cultivo e o orçamento 
necessário com base na análise 
de solo e sob orientação técni-
ca quanto ao uso dos insumos 

ARAPOTI

do. O encontro é aberto a todos 
os interessados. Anteriormen-
te, às 9h, acontece a cerimônia 
do Prêmio Leite de Qualidade, 
que reconhece o empenho dos 
cooperados em diferentes ca-
tegorias, que vão de 150L até 
acima de 10.000L  de produção 
diária. A etapa Capal do Con-
curso de Silagem, organizado 
pela Fundação ABC, também 
integra este momento.

A novidade na programa-
ção deste ano fica por conta da 
apresentação de gado Jersey 
em caráter demonstrativo, com 
o intuito de expor o potencial 
da raça na região de atuação 
da Capal. A atração tem início 
na quinta-feira (14) às 14h, se-
guida do primeiro julgamento 
do gado de raça Holandesa, às 
16h. 

Na sexta-feira (15), aconte-
ce o julgamento de gado jovem 
e adulto durante toda a tarde, 
a partir das 13h30. No sábado 
(16), a última etapa dos julga-
mentos tem início às 15h. Logo 
após, às 18h, acontecem as pre-
miações, em que o público vai 
conhecer o Melhor Criador, 
Melhor Expositor e a Grande 

Campeã.

A Expoleite oferece todos 
os dias as delícias da praça de 
alimentação, das 9h às 22h, for-
mada por barracas de entidades 
beneficentes de Arapoti e outros 
food trucks. A cada noite, a partir 
das 20h, haverá uma atração mu-
sical diferente. A ExpoFlor, reali-
zada pelo Rotary, também estará 
presente no evento com a venda e 
exposição de flores, mudas orna-
mentais e frutíferas, destinando o 
valor arrecadado a causas sociais 
do município. 

Além disso, a programação 
social também terá novidades 
neste ano: no sábado (16), das 10h 
às 17h, a comunidade pode visitar 
a feira de artesanato, feira de hor-
tifruti e assistir a apresentações 
artísticas.

A programação completa da 
Expoleite 2022 pode ser conferi-
da no Instagram da Capal (@ca-
pal_cooperativa) ou no site www.
capal.coop.br/expoleite. 

48ª EXPOLEITE
Data: 14 a 16 de julho de 2022
Local: Parque de Exposições 

Capal - Arapoti/PR

Tradicional feira agropecuária oferece programação gratuita com 
atividades para cooperados e comunidade. Foto Divulgação

Exposição e julgamentos

Recreação

SERVIÇO

Balanço da safra 
2021/2022 no Sicredi

e os demais serviços que serão 
utilizados). Depois disso, muni-
do de todas essas informações, 
o associado poderá procurar a 
sua agência ou utilizar os ca-
nais digitais como o aplicativo 
do Sicredi ou o WhatsApp para 
dar andamento à contratação 
do crédito.

No ano-safra 2021/2022, o 
Sicredi liberou um volume re-
corde de crédito rural. Foram 
R$ 38,2 bilhões aos produto-
res em mais de 251 mil opera-
ções, considerando também R$ 
7,4 bilhões em CPR, número 
expressivo e que representa 
um crescimento de 359% na 
comparação com o ano-safra 
anterior. Devido ao cenário de 
elevação das taxas de juros no 
período, as CPRs foram uma al-
ternativa muito utilizada para o 
financiamento da atividade ru-
ral. Somente para a agricultura 
familiar, no ciclo 2021/2022 
de safra foram R$ 7,4 bilhões 
e para os agricultores de médio 

porte foram destinados R$ 6,8 
bilhões. Os dois públicos foram 
atendidos por meio de 189.673 
mil operações.  

Nos estados do Paraná, São 
Paulo e Rio de Janeiro, o Sicre-
di liberou aproximadamente 
R$ 8,5 bilhões em 55 mil ope-
rações de custeio e investimen-
to no Plano Safra 2021/2022. 
Para Farias, o relacionamento 
próximo e a parceria com o pro-
dutor rural ajudam a explicar os 

números positivos registrados 
pela instituição financeira coo-
perativa. “No Sicredi, o crédito 
é disponibilizado de maneira 
consciente garantindo a melhor 
opção para o produtor rural 
fomentar o crescimento de sua 
propriedade e, por consequên-
cia, da comunidade onde está 
inserido. E este é o nosso papel: 
gerar um ciclo virtuoso para 
uma sociedade mais próspera”, 
finaliza o gerente.
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