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Arapoti e Jaguariaíva realizam
posse dos eleitos nesta sexta
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Polícia prende responsável por
homicídio e tentativa de feminicídio
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Governo prevê início da vacinação
no Brasil a partir de 20 de janeiro
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O Jornal dos
Campos Gerais e
Norte Pioneiro
R$ 2,00

A Folha
Paranaense
deseja a todos
os seus leitores
e seguidores
um Ano Novo
repleto de
realizações e
conquistas.
Que possamos
passar o
quanto antes
por esta
pandemia da
Covid-19 e
estarmos todos
unidos
celebrando a
virada do
próximo
Réveillon em
2022.

Cultura

Agropecuária Rádio Jaguariaíva migra para a frequência FM 99,7
JAGUARIAÍVA
salvou
Neste mês de dezembro foi oficializada a
economia
migração da Rádio Jaguariaíva (RJ) da moAM para a FM. A emissora passará
paranaense dulação
a ser transmitida pela frequência 99,7 FM.
A cerimônia que celebrou o histórico
em 2020
momento foi realizada no último dia 07 de
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dezembro. O ato contou com a presença de
funcionários da Rádio Jaguariaíva e Secretaria de Comunicação Social (Secom) e do
prefeito municipal, José Sloboda (Juca), no
prédio da emissora.
O perfil da Rádio Jaguariaíva neste novo
ciclo seguirá com uma programação eclética, com música para todos os gostos, entre-

tenimento, prestação de serviço e, principalmente cobertura das notícias da cidade,
com destaque para o espaço institucional de
informações e prestações de contas da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores,
visto que se trata de uma rádio com outorga
para a administração municipal.
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Arapoti

Prefeita, vice e vereadores eleitos tomam Câmara realiza Posse
do Eleitos para a
posse em cerimônia no Clube Recreativo
gestão 2021/2024

Alcione Lemos foi diplomada após ter candidatura
impugnada em 1ª instância. Foto: Arquivo Pessoal

JAGUARIAÍVA
A prefeita eleita Alcione Lemos (DEM), o
seu vice-prefeito, Adílson Passos Félix, e os 13
vereadores tomam posse de seus cargos nesta
sexta-feira, 1º de janeiro. A cerimônia está
marcada para ser realizada no Clube Recreativo, na Cidade Alta, e
tem início programado
para às 10h.
Devido às restrições com a pandemia
da Covid-19, o espaço

que comporta aproximadamente 450 pessoas, terá sua capacidade
reduzida para 30%. A
cerimônia também terá
transmissão ao vivo
pela internet. Alcione
toma posse após ter sua
vitória nas urnas confirmadas também pelo
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR).
A prefeita eleita havia sido impugnada em
primeira instância pela
Justiça Eleitoral local.
Este fato, inclusive, fez
seu vice original, Regi-

Marquito é o favorito para assumir a presidência
da Câmara pela nona vez

naldo Cheirubim, desistir da candidatura,
abrindo o caminho para
que o atual presidente da Câmara, Adilson
Passos, assumisse o
posto. A dupla foi vitoriosa com 45,5% dos
votos válidos (8.249
votos).
Além de Alcione e
Adílson, assumem os
13 vereadores; Samuel
Motorista (PP), Marquito (PP),
Rodrigo
Milek Baguá (PSD)- reeleição, Dimas Mercado
(PSD), Ratinho do Pa-

pagaio (PSD), Juninho
Pemac (PSD), Matheus
Filho do Adilson Gordo (PROS), Gilmar da
Costa Passos (MDB)
reeleição, Enfermeira
Juliana (PP) reeleição,
Verli do Povo (DEM),
Valdeci Cox (DEM), Divael (DEM) e William
Abdiel (PRTB).

Marquito deve ser
eleito presidente
da Câmara
Após a cerimônia
de posse, acontecerá
na Câmara Municipal
a eleição da mesa diretora para o biênio
2021-2022. O vereador José Marcos Pessa Filho (Marquito) é
apontado como o favorito para ser eleito.
Ele já ocupou a presidência do legislativo
por outras oito vezes.
Além da experiência,
ele é visto como homem de confiança pelo
Executivo, que espera
construir uma relação
harmoniosa com o Legislativo.
A eleição da mesa
também definirá os
cargos de vice-presidente, 1º, 2º e 3º
secretários. Os vencedores são definidos
por maioria simples.
A votação deverá ser
realizada de forma nominal, por ordem alfabética.

Irani Barros foi eleito prefeito com 39,35% dos votos válidos.
Foto: Divulgação

JAGUARIAÍVA
A Câmara Municipal
realiza no próximo dia 1º
de janeiro, sexta-feira, às
9h30, a Posse dos Eleitos
para a gestão 2021/2024.
O prefeito eleito Irani
Barros (PSDB), o vice Jan
Pot (MDB) e os vereadores eleitos, Luciano Vavá
(PSL), Jorginho (PSDB),
Maicon Pot (Solidariedade), Maiquel Alberts
(DEM), Lelo do Zezé
(PSD), Professor Jean
(Solidariedade), Corsini
(DEM), Dikinho do Dico
(PODE) e Buíka (PSL) assumem oficialmente seus
cargos.
Devido às restrições da
pandemia, não será permitido público no local. Para
acompanhar a cerimônia
basta acessar a transmissão em tempo real pelo

perfil da TV Campos Floridos no Facebook, ou pelo
Canal da Câmara de Arapoti no Youtube.

Eleição da
Mesa Diretora
Ainda no dia 1º de janeiro, às 15 horas, o Parlamento empossado vai eleger quem deve assumir os
cargos da Mesa Diretora,
de Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º
Secretário para o biênio
2021/2022. Os vereadores também vão decidir a
composição das cinco Comissões Parmenentes para
os próximos dois anos.
A reunião terá número
restrito de público, e quem
preferir pode assistir de
casa, através do Canal da
Câmara no Youtube, ou
pelo site www.cmarapoti.
pr.gov.br.
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Governo do Paraná prorroga restrição
de mobilidade por mais dez dias

Outras proibições
O novo decreto mantêm proibidas confraternizações e eventos presenciais que causem aglomerações com grupos de mais de
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Pandemia

O Governo do Estado prorrogou por mais dez dias as medidas
dispostas no Decreto nº 6.294,
de 3 de dezembro de 2020, que
tratam sobre restrições de circulação e de distanciamento social,
para evitar a propagação do novo
coronavírus e conter o aumento
das infecções no Paraná. A nova
regra mantém em vigor a limitação de horário para circulação
de pessoas no período noturno, o
chamado “toque de recolher”.
O novo decreto repete as mesmas restrições anteriormente divulgadas, limitando a circulação
de pessoas das 23 horas às 5 horas. Apenas serviços essenciais,
como saúde e segurança pública, ficam liberados da restrição.
Continua a proibição da comercialização e do consumo, em vias
e espaços públicos, de bebidas
alcoólicas das 23 horas às 5 horas.
No entanto, o documento traz
uma ressalva dizendo que Excepcionalmente, na passagem do dia
31 de dezembro de 2020 para o
dia 1º de janeiro de 2021, as medidas dispostas no decreto não
se aplicam. A nova regra entrou
em vigor na segunda-feira, 28, e
pode ser prorrogada ou não.

Jaguar
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Decreto proíbe circulação de pessoas entre as 23h e 05h.
Foto: Divulgação

10 pessoas, excluídas da contagem crianças de até 14 anos. A
exceção são ações sem contato
físico, incluindo o modelo drive
in. A orientação é que as pessoas festejem a virada do ano em
seus núcleos familiares, evitando aglomerações.
A restrição de circulação de
pessoas no período noturno se

dá. sobretudo, para evitar a ocupação de leitos de UTI, já que
15% das unidades de terapia
intensiva costumam receber vítimas de traumas causados por
acidentes. Com as restriçoes impostas desde 3 de dezembro, já
foi registrada queda de cerca de
30% no número de acidentes no
Estado.
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Pandemia
Ministério da Saúde afirma que vacinação poderá começar em 20 de janeiro
A vacinação contra a
covid-19 pode começar
no dia 20 de janeiro,
segundo o Ministério
da Saúde. Se não for
possível, em um cenário “médio”, a imunização poderia ter início
entre esta data e 10 de
fevereiro. Em um cenário menos favorável, a
vacinação no Brasil poderá ocorrer a partir de
10 de fevereiro.
A projeção foi apresentada pelo secretário executivo da pasta,
Élcio Franco, em entrevista coletiva nesta
terça-feira (29) na sede
do órgão, em Brasília.
Franco destacou que o
melhor cenário depende de uma conjunção
de aspectos, especialmente dos laboratórios
com vacinas em desenvolvimento cumprirem
os requisitos de registro, seja emergencial
ou definitivo.
“Isso [a vacinação
no dia 20 de janeiro]
vai depender de uma
série de fatores, inclusive de logística, e
dos laboratórios estarem em dia com o seu

processo de submissão
contínua e do processo de registro com a
Agência Nacional de
Vigilância
Sanitária
(Anvisa). Não depende
de nós, depende do laboratório cumprir com
a sua parte”, declarou.
Países como Estados Unidos, Reino Unido e nações da União
Europeia já iniciaram
planos de imunização contra a covid-19.
Na América do Sul, a
Argentina começou a
aplicar um imunizante
contra a doença em públicos prioritários.
Uma das opções cogitadas pelo Ministério
da Saúde para a imunização da população
brasileira é a vacina
desenvolvida pela Pfizer - já autorizada nos
Estados Unidos e na
Europa. Mas até agora
a empresa não deu entrada no pedido de autorização emergencial.
Na
segunda-feira,
a farmacêutica divulgou nota na qual afirmou que participou de
reunião com a Anvisa
no dia 14 de dezembro

para “esclarecer dúvidas sobre o processo
de submissão para uso
emergencial” e que a
solicitação não ocorreu até agora porque as
“condições estabelecidas pela agência requerem análises específica
para o Brasil, o que leva
mais tempo de preparação.”
Segundo a Pfizer,
entre as condições exigidas estaria o levantamento de dados sobre
aplicação da vacina em
brasileiros. Em agências de outros países,
acrescentou a nota da
empresa, a análise não
faz distinções entre populações específicas.
A Pfizer argumentou que o processo demanda apresentação do
quantitativo de doses, o
que só poderia ser definido após a celebração
de um contrato definitivo.

Registro de vacinas
O secretário executivo do Ministério da
Saúde afirmou que a
equipe está à disposição da Pfizer, ou outras

Élcio Franco, Secretário-Executivo da pasta afirmou que para iniciar em 20 de janeiro vacinação
depende de série de fatores. Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

empresas, para esclarecimentos sobre informações que facilitem a
solicitação do registro.
Entretanto,
Élcio
Franco ponderou que
o contrato mencionado
pela farmacêutica só
poderá ser celebrado
após a autorização pela
Anvisa. “Não temos
criado nenhuma dificuldade, apenas primamos pela segurança
e legalidade. O que temos pedido desde o início de dezembro é que

elas solicitem o registro. Esta é a condição
para adquirir. Se falta
algum dado ela não nos
solicitou.”
Quanto às demais
empresas que desenvolvem imunizantes, os
representantes do Ministério da Saúde informaram que solicitaram
a elas que encaminhem
os pedidos de registro
à Anvisa. Segundo Élcio Franco, o Instituto
Gamaleya, responsável
pela vacina russa Spu-

tinik V, informou que
vai começar a fase 3
de estudos, o que possibilitaria a solicitação
para uso emergencial.
Já a vacina da Universidade de Oxford
e da Astrazeneca concluiu a fase 3 e está “em
vias” de apresentar o
registro. Neste caso, o
governo já celebrou um
acordo de encomenda
tecnológica para produção pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
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Economia

Sicredi lança solução para
pagamento automático em pedágios

A partir de agora, associados
do Sicredi no Brasil inteiro poderão aproveitar mais um benefício
proporcionado pela instituição
financeira por meio de suas soluções de pagamento. Trata-se da
Tag de Passagem do Sicredi, serviço para utilização em cancelas
automáticas, como as de pedágios rodoviários e, em breve, em
estacionamentos também, sem a
necessidade de parar e realizar o
pagamento manualmente.
Com o produto, um adesivo
com chip que é colado no automóvel, o usuário terá a conveniência de passar pelas cancelas de
cobrança tendo o valor debitado
direto de sua conta corrente, evitando filas e com maior segurança. A Tag de Passagem do Sicredi
é oferecida por meio de uma parceria com a empresa Green Pass,
proprietária da marca Taggy e
que possui acessos em pontos de
pedágio de298 municípios, em
sua maioria localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste
do país.
“Estamos sempre buscan-

do evoluir em nossas soluções
eletrônicas de pagamento para
proporcionar mais conveniência
ao associado. Nesse sentido, nos
mantemos atentos às tendências
e oportunidades de conexão com
empresas que possamos desen-

volver parcerias. A Tag de passagem é um exemplo disso e traduz
um pouco do que é a visão de futuro do Sicredi, com as soluções
digitais a serviço das pessoas,
cada vez mais opções e formas de
pagamentos e, por consequência,

mais benefícios aos nossos associados”, afirma Solange Parisoto,
gerente de Produtos de Emissão
do Sicredi.
A novidade será oferecida aos
associados pessoa física e somente poderá ser usada em carros de

passeio com dois eixos. Os interessados em adquirir a Tag de
passagem podem solicitá-la nas
agências do Sicredi. Após a ativação e uso, as transações poderão
ser conferidas de maneira simples pelo aplicativo do Sicredi.
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SEGURANÇA

Segurança

Polícia prende autor de homicídio
e tentativa de feminicídio
JAGUARIAÍVA
Neste último domingo, 27, a Polícia Civil
prendeu um homem de
20 anos. Ele é acusado
da prática de um homicídio e de uma tentativa
de feminicídio. O homem
foi detido e encaminhado
à Cadeia Pública de Jaguariaíva, onde permanece preso.
De acordo com informações
divulgadas
pela Polícia, no dia 11
de dezembro, por volta
das 07h, uma pessoa, a
princípio desconhecida,
ingressou em uma residência situada na Rua
Tucunaré, no bairro Santa Cecília, e efetuou dois
disparos de arma de fogo
contra Adilson da Silva
de Lima, popularmente
conhecido como “Bugio”.
A vítima foi atingida
por dois tiros na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O agressor também
efetuou quatro disparos

contra uma jovem de 22
anos de idade que estava no local, deixando-a
em estado gravíssimo,
ocasionando a perda da
visão do seu olho esquerdo.
“Diante dos fatos a
equipe da Delegacia da
Polícia Civil de Jaguariaíva empreendeu diligências visando identificar
a autoria delitiva e os
motivos que ensejaram
o crime. De posse das
informações coletadas,
representamos pela decretação da prisão preventiva do possível autor
dos fatos, um rapaz de 20
anos” informou o delegado Derick Moura Jorge.
Assim, na tarde de
domingo, a Polícia Civil
de Jaguariaíva conseguiu
localizar o suspeito e realizando a sua prisão. Evidenciamos que o crime
foi cometido por ciúmes
da moça que estava na
casa e foi vitimada pelo
crime” explicou o delegado. O homem, após ser
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Polícia encontrou dois corpos
na zona rural de Arapoti
ARAPOTI
Em duas situações distintas e em locais diferentes,
foram encontrados dois homens em óbito na zona rural
do município nesta segunda-feira, 28 e nesta terça-feira,
29. O primeiro caso, a morte
de um homem de 59 anos, a
princípio indica uma situação de morte natural. Já o segundo caso, o de um homem
de 46 anos, aponta para uma
situação de suicídio.
Na segunda pela manhã,
um vigilante que tomava
conta de máquinas agrícola, na região do bairro rural
Caratuva, foi encontrado
sem vida dentro de uma máquina de cortar madeiras.
De acordo com informações

repassadas pela Polícia Civil, o homem de 59 anos já
se encontrava em estado de
putrefação e provavelmente
já estaria morto há mais de
um dia. Ele havia entrado
em serviço no dia 24. As circunstâncias indicam morte
natural.
Já o segundo caso, aconteceu em uma propriedade
rural localizada na 2º lomba.
Um homem de 46 anos foi
encontrado na manhã desta terça enforcado com uma
corda pendurada em uma
árvore. De acordo com os policiais, tudo indica tratar-se
de um suicídio. A família da
vítima não soube apontar o
motivo, porém afirmou que
ele se mostrou triste poucas
horas antes do incidente.

VENDE TERRENO
Excelente oportunidade. Em Jaguariaíva, Jardim
Primavera I, na Rua Cascavel.Rua pavimentada, com
calçadas para pedestre, 360m2. Apto para financiamento. Vale R$ 80 mil. Mas negocia por R$ 70 mil.
Falar com Janaíne, Cel./Whats 43 99111-1121.

EXPEDIENTE
Imagem do local do crime ocorrido em uma residência do bairro
Santa Cecília. Foto: Divulgação/Polícia Civil

interrogado e confessar
a autoria do delito, foi
encaminhado à Cadeia

Pública local, onde permanece à disposição do
Poder Judiciário.
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Agronegócio

Agropecuária foi base de
sustentação da balança comercial
A agropecuária paranaense sofreu em 2020 os
efeitos de estiagem, uma
das mais severas estiagens
dos últimos 100 anos, segundo o Simepar. Além da
escassez de chuvas, o setor sentiu os impactos da
pandemia que provocou
paralisação de atividades,
alterações de consumo e
influenciou, de forma contundente, a comercialização de produtos.
Mesmo assim, o setor
superou os desafios, e o
resultado positivo da balança comercial mostrou
que o agronegócio foi sua
principal base de sustentação. De acordo com o
Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento, as três
safras cultivadas no Estado renderam um total de

40,57 milhões de toneladas, volume 13% acima da
anterior (18/19). No acumulado, a área ocupada
chegou a quase 10 milhões
de hectares.
Para a safra 2020/21,
que está sendo plantada
com atraso pela escassez
de chuvas, a estimativa é
de produção de 24,3 milhões de toneladas para a
primeira etapa que começa a ser colhida em janeiro
de 2021. Algumas culturas
com perspectiva de crescimento na área plantada
foram influenciadas pelos
bons preços. A área ocupada alcançou 6,1 milhões
de hectares.

Preços
Para o secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto
Ortigara, mesmo passan-

Agropecuária sustentou a economia paranaense em 2020.
Foto: AEN/PR

do pela estiagem prolongada, o resultado da safra
de grãos no Estado foi
surpreendente, tanto em
volume como em valor de
venda. Os produtores se
beneficiaram do aumento
das cotações do dólar, já
que a maioria dos produtos cultivados no Paraná é
commodities.

Para coroar o bom desempenho das lavouras, a
comercialização do grão
foi uma das melhores dos
últimos anos para os produtores. O aumento de
produtividade surpreendeu também os analistas
do Deral. Houve perdas
nas culturas da segunda safra, em decorrência

da falta de chuvas, mas a
maior parte teve bons preços pagos aos produtores.
Além disso, o fluxo
foi rápido, sobretudo na
soja, que teve sucessivos
recordes de embarque
nos últimos meses. Reflexo da alta do dólar, que
deixou mais atrativos os
preços das commodities.
Para se ter uma ideia, os
principais produtos cultivados no Estado, como
soja e milho, tiveram valorização de quase 100%. A
saca de soja, com 60 quilos, chegou a ser cotada a
R$ 150,00. E o preço do
milho atingiu R$ 75,00 a
saca.
Com isso, o Deral já
projeta um Valor Bruto
da Produção acima de R$
115 bilhões, capitaneado
pela soja, que teve safra
recorde este ano. A proje-

ção do VBP de 2020, que
será divulgado oficialmente no próximo ano,
antecipa que só a soja terá
um incremento de R$ 9,6
bilhões, em relação ao ano
passado, devendo ultrapassar o faturamento de
R$ 29 bilhões.
A disparada nos preços
foi causada, em termos
internacionais, pela China, que está comprando
muitos grãos e carnes. A
elevação nos preços das
commodities foi potencializada no mercado interno com alterações no
consumo das famílias. As
medidas de contenção da
pandemia de covid-19 incentivaram a população
a ficar em casa, o que aumentou o consumo de alimentos básicos, com as famílias fazendo as próprias
refeições.

