
Jaguariaíva, 01 de agosto de 2022  •  Ano XXII  •  Edição 509

www.folhapr.com.br     |           Folha Paranaense     |        folha@folhapr.com.br     |    Redator: Diego Fernandes Soares         |           Tel.: (43) 3535.3142

FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Jaguariaíva registrou três 
homicídios no final de semana
Três pessoas foram assassinadas em duas ocorrências diferentes durante o sábado, 30, e o domingo, 31, sendo um 
adolescente de 17 anos, uma mulher de 36 anos e um homem de 20 anos. O delegado Derick Moura Jorge assume 
as investigações e trabalha para solucionar ambos os casos, que podem ter envolvimento com o tráfico de drogas na 
região.
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Jaguariaivense perde a vida 
em acidente fatal na PR-092

Amistoso beneficente reuniu craques 
da região e o ex-jogador Amaral

Sicredi passa a operar 
nova fase do Pronampe

Arapoti receberá a 3ª Etapa da 
Taça Paraná de Futsal Sub-16

Esposa nega acusações de 
tortura do padrasto à filha

Arapoti adquire 
câmaras próprias 
para conservação 

de vacinas

Trágico SolidariedadeAgronegócio

EsporteBrutalidade em Arapoti

Saúde 

A Prefeitura adquiriu Câmaras 
de Conservação de Imunobiológicos 
(vacinas) para todas as Unidades 
Básicas de Saúde. Os equipamentos 
servem para manter as vacinas em 
temperatura ideal - entre 2 e 8 graus 
celsius, mesmo com variações de 

ARAPOTI

temperatura externa ao 
longo do dia.

Como explica a se-
cretária municipal de 
Saúde Andréa Silva, 
diferentemente das ge-
ladeiras domésticas, as 
Câmaras são programa-
das para que a tempe-
ratura ideal de conser-
vação das vacinas seja 
constante. 

“As Câmaras que 
adquirimos tem um sis-
tema chamado “Safety 
Sistem”, que as mantém 
funcionando por até 48 
horas na ausência de 
energia elétrica. Dessa 
forma, o risco de perdas 
de vacinas por falta de 
energia ou alterações 
de temperatura é muito 
baixo”, complementa.
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Jaguariaivense perde a vida em 
acidente fatal na PR-092

ESTUDA PAI, ESTUDA FILHO

Esposa nega 
acusações de tortura 
do padrasto à filha

Morte na Rodovia

Brutalidade

Transporte coletivo

Na noite deste domingo, 
31, por volta das 22h, o segu-
rança particular Fabiano A. 
Oliveira, 38 anos, morreu em 
um acidente envolvendo o ve-
ículo por ele conduzido, um 
VW/Gol, com placas de Jagua-
riaíva, e um caminhão Ford 
Cargo com placas de Tubarão, 
estado de Santa Catarina. A co-
lisão aconteceu no perímetro 
urbano da rodovia PR-092 em 
Arapoti (KM 218) próximo ao 
viaduto de acesso à cidade.

O condutor, que era mo-
rador de Jaguariaíva, não re-
sistiu aos ferimentos e faleceu 
no local. A Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) atendeu ao aci-
dente, fez a sinalização do local 
e acionou a Polícia Científica, 
que encaminhou o corpo da 
vítima fatal ao IML (Instituto 
Médico Legal) de Jacarezinho.

Você e seu pai fazem tanta coisa juntos, né? 
Mas já imaginou estudar ao lado dele na me-

lhor educação a distância do Brasil??? 
Aproveite essa chance e inscreva-se agora 

mesmo, porque essas condições, para começar 
uma graduação a distância são por tempo limi-

tado, viu?! ? 

Garanta sua vaga em uninter.com

Arapoti – 43 3535-1724
Jaguariaíva – 43 99930-3429

Em depoimento pres-
tado na última semana na 
Delegacia da Polícia Civil, 
a mãe da menina de cinco 
anos negou que seu marido, 
preso na semana retrasada, 
praticasse maus tratos à sua 
filha, enteada do agressor. 
Ela relatou ao delegado Gu-
mercindo Athayde que na 
realidade tanto ela como o 
esposo buscavam educar a 
menina. 

Diante destas declara-
ções, a Polícia Civil pre-
tende, nos próximos dias, 
concluir o inquérito e deve 
indiciar a mulher pelos 
mesmos crimes do marido. 
A Polícia alega que a pri-
são preventiva dela não foi 
decretada, pois a mesma 
cuida de outras duas crian-
ças pequenas, ambas, filhas 
biológicas do acusado, sen-
do uma, um bebê de dois 
meses.

 A criança vítima das 
torturas, que em exame de 
corpo delito teve constata-
das diversas lesões, em es-
pecial no quadril e fratura 
nos pés, segue aos cuidados 
do Estado na Casa Lar de 
Arapoti. O casal será enqua-
drado no crime de tortura, 
com os dispositivos legais 
da lei 14.344 (Lei Henry Bo-
rel). 

A Polícia Civil pren-
deu no último dia 21 de ju-

lho um homem de 29 anos 
por agressões contra uma 
criança de cinco anos. De 
acordo com informações di-
vulgadas pela Polícia Civil, 
o homem era padrasto da 
menor.

A investigação teve iní-
cio a partir de relatos de 
um motorista do transporte 
escolar que observou a di-
ficuldade da criança em se 
locomover para entrar no 
ônibus. O fato foi comunica-
do para a diretora da escola 
que acionou o Conselho Tu-
telar que, por conseguinte, 
levou o caso imediatamente 
para conhecimento da Polí-
cia Civil.

Por conta da gravida-
de dos fatos envolvendo a 
criança, a Polícia deu prio-
ridade absoluta para o caso. 
A vítima recebeu toda assis-
tência necessária, além de 
ter sido encaminhada para 
a perícia médica para ava-
liação das várias lesões em 
seu corpo. 

Os exames constataram 
que a criança sofreu fratura 
no pé e na região pélvica, 
tamanha a brutalidade em-
pregada pelo agressor. “A 
partir da colheita de provas 
necessárias, o delegado re-
presentou pela expedição de 
Mandado de Prisão contra o 
agressor” revelou o investi-
gador Ângelo Simões. 

Ele permanece preso à 
disposição da Justiça e de-
verá responder pelo crime 
de tortura.

ARAPOTI

ARAPOTI

O caso

Jaguariaíva passa a cobrar 
R$ 1,50 pela passagem de ônibus

Passa a vigorar a par-
tir desta segunda-feira, 1º, 
o novo valor da tarifa do 
transporte coletivo urbano 
no município. O preço da 
passagem que era de R$ 
3,25 passará a ser de R$ 
1,50, uma queda de mais de 
50%. A redução foi possível 
devido ao subsídio que a 
Prefeitura fará para com-
plementar o valor junto à 
empresa que opera o siste-
ma, a Transpen.

A prefeitura usou as 
suas redes sociais para co-
municar à população sobre 
a mudança. “Após 3 anos 
sem aumentar o valor da 
tarifa dos ônibus, a Pre-
feitura de Jaguariaíva tem 

Foto: Reprodução/Vídeo Institucional

JAGUARIAÍVA

uma novidade pra popula-
ção. A partir de hoje, cada 
passagem custa apenas 
R$1,50. Isso mesmo, agora 
pra andar de ônibus você 
vai pagar mais barato do 

que antes.Mais economia 
no bolso do cidadão, mais 
acesso à saúde, educação e 
qualidade de vida para to-
das as famílias” informou a 
nota.



FOLHA PARANAENSEJaguariaíva, 01 de agosto de 2022 APAE 03



FOLHA PARANAENSE Jaguariaíva, 01 de agosto de 2022APAE04



FOLHA PARANAENSEJaguariaíva, 01 de agosto de 2022 EDITAL/AGRONEGÓCIO 05

Jaguar
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CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
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E CORRETORA DE SEGUROS

Sicredi passa a operar 
nova fase do Pronampe

Agronegócio

O Sicredi, instituição 
financeira cooperativa com 
mais de 6 milhões de asso-
ciados e presença nos 26 
estados e Distrito Federal, 
inicia hoje as operações de 
crédito da nova fase do Pro-
nampe. Nesta fase, é previs-
to o limite de R$ 7 bilhões 
para o Sicredi entre os R$ 
50 bilhões disponibilizados 
aos empreendedores via o 
Programa.

Criado em 2020 como 
uma linha de crédito emer-
gencial para incentivar o 
empreendedorismo brasi-
leiro, o Pronampe passou a 
ser permanente e busca ofe-
recer crédito a taxas mais 
atrativas aos micro e peque-
nos empresários, com fa-
turamento anual de até R$ 
360 mil e R$ 4,8 milhões, 

respectivamente, além de 
MEI, com faturamento anu-
al R$ 81 mil. Atualmente, as 
condições do financiamento 
são de juros igual a Selic + 
até 6% ao ano, com prazo 
de 48 meses, o que inclui a 
carência de 11 meses para o 
pagamento da primeira par-
cela. 

“O Sicredi sempre foi 
parceiro das micro e peque-
nas empresas, atuando de 
forma muito próxima a esse 
público. Fazemos questão 
de participar do Pronam-
pe para tentar atender ao 
máximo essa parcela tão 
importante da sociedade, 
essencial para geração de 
empregos e renda”, comen-
ta Elenilton Souza, Gerente 
de Produtos de Créditodo 
Sicredi.

Com o Pronampe, em-
presas com mais de um 
ano de existência podem 
solicitar até 30% da sua 
receita bruta anual regis-
trada em 2021em crédito. 
No caso de empresas mais 
novas, é possível solicitar 
até 50% do capital social 
ou 30% da média de fatu-
ramento mensal (será con-
siderado o maior valor en-
tre os dois). O valor limite 
é de R$ 108 mil para mi-
croempresas, R$ 150 mil 
para as pequenas, R$ 24,3 
mil para MEIs. Valores 
contratados nas fases an-
teriores do programa não 
irão influenciar no teto de 
empréstimo. 

Para solicitar o emprés-
timo, as empresas devem 

primeiramente acessar o 
e-CAC, portal disponível 
no site da Receita Federal, 
e autorizar o compartilha-
mento dos dados de fatu-
ramento com a instituição 
de sua preferência. A par-
tir de então, o empresário 
está apto a negociar o cré-
dito somente com esta ins-
tituição financeira. 

“Participamos do Pro-
nampe desde sua criação e, 
somando as mais de 68 mil 
operações das fases ante-
riores, o Sicredi já ofereceu 
R$ 3,8 bilhões em crédito. 
A nossa expectativa com a 
nova fase do programa é 
seguir fomentando o em-
preendedorismo e a gera-
ção de empregos no Bra-
sil”, completa o executivo.

Como e quem pode solicitar o empréstimo
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Jaguariaíva teve três homicídios 
neste final de semana

Assassinatos

A Polícia Civil informou 
nesta segunda-feira, 1º, que 
está trabalhando para es-
clarecer os três homicídios 
ocorridos no município em 
duas situações distintas. Os 
crimes ocorreram entre o 
sábado, 30, e este domingo, 
31.

O primeiro caso ocorreu 
no sábado no bairro Pri-
mavera III, onde, por volta 
das 09h, foi localizado no 
interior de uma residência 
o corpo, já sem vida, de um 
adolescente de 17 anos, vi-
timado por diversos golpes 
de faca. De acordo com o 
delegado responsável pela 
investigação, Derick Moura 
Jorge, a jovem vítima “era 
amplamente conhecida no 
meio policial, eis que já ha-
via cometido diversos atos 
infracionais análogos aos 
crimes de roubo e furto”.

O segundo caso ocorreu 
no domingo no bairro Pri-
mavera I, onde por volta das 
06h50min, quatro homens 
ingressaram em uma resi-
dência e, mediante o empre-
go de arma de fogo, assassi-

JAGUARIAÍVA

naram Karine de Oliveira, 
36 anos, e Ederson Brizola 
de Oliveira, 20 anos. “Am-
bas as vítimas, igualmente, 
eram conhecidas no meio 
policial, haja vista a parti-
cipação em roubos e furtos, 
bem como o envolvimento 
com o tráfico de drogas” in-
formou o delegado.

Derick, que retornou de 
férias nesta segunda-feira, 
assumiu a titularidade das 
investigações e afirma que 
todas as diligências relati-

vas aos casos estão sendo 
realizadas pela Polícia Civil, 
com o intuito de descobrir a 
autoria de ambos os crimes, 
bem como as suas motiva-
ções, não descartando pos-
sível relação dos fatos com o 
tráfico de drogas local.

“Solicitamos à popula-
ção que encaminhe à Polícia 
Civil todas as informações 
que puderem auxiliar no 
caso, garantindo-se o ano-
nimato da fonte” concluiu o 
delegado.

Delegado Derick Moura Jorge assume o comando das 
investigações. Foto: Reprodução/Diário dos Campos

Amistoso beneficente reuniu craques 
da região e o ex-jogador Amaral

Arapoti receberá a 3ª Etapa da 
Taça Paraná de Futsal Sub-16

Gol de Solidariedade

Esporte

A noite deste sábado, 
30, foi especial no Ginásio 
de Esportes Chapelão com a 
realização do jogo beneficen-
te entre os amigos do David 
contra os amigos do Cristian. 
O evento idealizado pelo 
atleta profissional do futsal, 
o arapotiense David Gusta-
vo Santos, teve o objetivo de 
arrecadar alimentos para as 
famílias mais necessitadas 
do bairro Vila Humaitá, co-
munidade onde David nas-
ceu e ganhou o mundo das 
quadras do futsal.

“Essa partida é uma for-
ma de retribuir e agrade-
cer toda a ajuda que recebi 
durante a minha formação 
até se tornar um jogador 
profissional” revelou David, 
que hoje, aos 26 anos, atua 
no futsal do Azerbaijão, no 
“Araz Naxçivan”, equipe da 
capital Baku que disputará a 
Champions League, a princi-
pal competição européia de 
clubes da modalidade. Ele 
já rodou por diversos clubes 
do país como LEM Vento em 
Popa, Pro Tork, Cascavel e 
Campo Mourão, disputando 
campeonatos estaduais e a 
Liga Nacional de Futsal. No 
exterior, já atuou no futsal 
do Qatar, Bélgica, França, 
Marrocos, Itália e Holanda.

David convidou o seu 
primo, o também atleta 
de futsal, o jaguariaivense 

O município sediará, no 
próximo final de semana, a 
3ª Etapa da Taça Paraná de 
Futsal Sub-16. A competi-
ção, organizada pela Fede-
ração Paranaense de Futsal, 
acontecerá nos dias 05, 06 e 
07 de agosto, com jogos sen-
do realizados no Ginásio de 
Esportes Chapelão. A entra-
da será gratuita.

O torneio vale duas va-
gas para a próxima fase da 
Taça Paraná. Arapoti será 
representada pela equipe da 
OEPAA Futsal, que enfren-
tará Cascavel, GRESFI Foz 
do Iguaçu e Matelândia, na 
busca pelo bicampeonato da 
Taça Paraná e classificação 
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Christian dos Santos, que 
joga atualmente na Itália, 
para montar o seu time e 
promover o espetáculo em 
prol da solidariedade. O des-
taque ficou por conta da pre-
sença do ex-jogador Amaral, 
que vestiu as camisas de Pal-
meiras, Corinthians, Vasco e 
seleção brasileira. “Agradeço 
ao David pelo convite. É a 
segunda vez que eu estou em 
Arapoti, desta vez novamen-
te podendo participar de um 
grande evento com a meta 
de conseguir levar alimentos 
para as pessoas que neces-
sitam. É uma grande satis-
fação poder contribuir com 
esta causa” disse Amaral.

O público, que compa-
receu em bom número ao 
ginásio, doou 1 kg de ali-
mento, além de R$ 5,00, 
com toda a arrecadação 

destinada para doação às 
famílias necessitadas. An-
tes da partida principal, di-
versas apresentações com 
jogos de categorias de base, 
tanto masculino como fe-
minino, entretiveram os es-
pectadores presentes, como 
destaque para a equipe ara-
potiense do OEPAA Futsal 
sub-17, vice-campeão nacio-
nal, que venceu o Caramuru 
de Castro por 1 a 0.

Para encerrar a noite, o 
jogo dos amigos teve uma 
homenagem “in memorian” 
ao ex-desportista arapo-
tiense Pedrinho Soares, um 
dos primeiros treinadores 
de David, ainda na infância. 
Quando a bola rolou para o 
grande espetáculo da noite, 
destaque para os lances má-
gicos e o verdadeiro gol de 
solidariedade marcado.

para a Taça Brasil de 2023. 
Neste ano a equipe do 

OEPAA, representando o Es-
tado do Paraná, conquistou 
o inédito vice-campeonato 
nacional em competição re-
alizada em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, quando só foi 
derrotada na decisão pelo 
time da casa, o Minas Tênis 
Clube. O torneio ocorrido no 
último mês de junho, reuniu 
as oito melhores equipes do 
país na categoria.


