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Limpeza de túmulos no cemitério
de Goioerê pode ser feita até dia 1º
Os prazos para serviços
de limpeza no Cemitério de
Goioerê, visando o Dia de
Finados, segue até o próximo
d ia 1º de n ovem bro –
domingo. O prazo para obras
e construções terminou
ontem. De acordo com a
administração municipal, por
conta da pandemia, a entrada
no local só está sendo
permitida com o uso de
máscaras, seja para visitação
ou para realização de serviços
de limpeza. PÁGINA 03

Janiópolis: parque
ecológico está com
obras adiantadas
Estão bem adiantadas as
obras de construção do
Parq ue Eco ló gico d e
Janiópolis. Orçado em cerca
de R$ 999 mil, sendo R$ 20
mil de contrapartida da
prefeitura, a obra é um sonho
acalen tado p or tod a
população. PÁGINA 05

Paraná terá 215 colégios cívicomilitares, maior programa do Brasil
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior
anunciou nesta segundafeira (26), no Palácio
Iguaçu, que o programa
de colégio s cívicomilitar es
será
implementado em 215
colégios estaduais de 117
municípios de todas as
regiões do Estado a partir
de 2021. O investimento
direcionado a cerca de
129 mil alunos será de
cerca de R$ 80 milhões.
É o maior projeto do País
nessa área. PÁGINA 06

Campanhas de
vacinação
seguem em
todo Paraná
As cam panh as d e
Mu ltivacin ação e d e
Vacin ação con tra a
poliomielite seguem até o dia
30 de outubro em todos os
municípios do Estado com o
foco em crian ças e
adolescentes menores de 15
anos de idade. PÁGINA 03

Paraná lança a 2ª
Prefeitura reabre
Via Fácil com
estradas rurais que
atualização remota
estavam sem
da foto do RG
condições de tráfego

A Polícia Civil do
Paraná lançou a 2ª Via
Fácil, primeira ferramenta do gênero no
país, que permite ao
cidadão fazer remotamente o pedido de uma
nova carteira de identidade, enviando uma
foto da câmera do celular ou do computador, sem precisar ir até
um posto de atendimento.
PÁGINA 02

A prefeitura de Goioerê
reabriu três estradas rurais
que estavam praticamente
interditadas e segundo a Secretaria de Agricultura, sem
as mínimas condições de
tráfego.Entre as estradas reabertas, estão a que liga os
bairros Duas Pontes e Fonte
Azul - a partir da Associação dos Professores e ainda
a Estrada da Grota Funda,
que fica na região da Flor do
Oeste. A terceira estrada
reaberta foi a do Poubel,
que fica na região do Bom
Jardim.
PÁGINA 04
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Dia do Servidor: prefeitura de
Goioerê fechada na sexta-feira
Não haverá expediente
nas repartições públicas
municipais de Goioerê na
próxima sexta-feira, dia
30, por conta do Dia do
Servidor Público. A data é
comemorada em 28 de
outubro,
mas
a
administração adiou a
celebração, emendando a
data
ao
feriado
prolonga do
de
2
novembro.
No
entanto,
os
serviços considerados
essenciais, como a saúde,
Cemitério Municipal,
coleta de lixo demais
serviços emergenciais
vão atender normalmente.
O feriado do Dia do
Servidor Público foi
instituído no Brasil em
1943. Por um longo
período, o ingresso no
serviço público brasileiro

Prefeitura não abrirá suas portas na próxima
sexta-feira: comemoração ao Dia do Servidor

foi estabelecido por meio
do que é referido como
“apadrinhamento”, que
não exigia aprovação em
concurso.
Foi apenas com a

Constituição de 1988,
com o avanço social
fundamentado
pelo
princípio da igualdade, de
oportunidades e equidade
de direitos que, por meio

do
art.
37,
foi
estabelecida
a
obrigatoriedade
do
concurso como meio de
ingresso na carreira
pública.

Paraná lança a 2ª Via Fácil com
atualização remota da foto do RG
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) lançou a 2ª Via Fácil,
primeira ferram enta do
gênero no país, que permite
ao
cid adão
fazer
remotamente o pedido de
u m a n o va carteira d e
identidade, enviando uma
foto da câmera do celular ou
do computador, sem precisar
ir até u m po sto d e
atendimento.
O secretário de Estado
d a Segu rança Pú b lica,
Romulo Marinho Soares,
afirmou que a medida é mais
um resultado positivo do
trabalho desempenhado pela
PCPR. “Procuramos sempre
fornecer o melhor serviço
p o ssível ao cid ad ão
paranaense. Atuamos de
form a in can sável para
possibilitar qualidade nas
ações desenvolvidas. É um
serviço inovador no Estado,
que trará muitos benefícios
para a população, além da
praticidade para todos que
necessitem da atualização da
foto do RG”, disse.
A solicitação pode ser
feita pelo en d ereço
www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/
m od ules /co nteu do /
conteudo.php?conteudo=61.
Na aba ‘serviços’, o usuário
encontrará o campo ‘carteira
de identidade’.
As
p esso as
que

Programa foi lançado pelo governo estadual: facilidade para atualizar RG

confeccionaram a última
carteira de identidade a partir
de 2012 e que tiverem pelo
menos 16 anos de idade
poderão fazer a atualização
remota da fotografia. Para
os usuários que possuem
registro geral emitido antes
de 2012, o sistema informará
se será possível fazer a 2ª via
fácil ou se precisará agendar.
A necessidade de ir até o
p osto co n tin u ará para
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aqueles que não possuem os
dados de foto e impressões
digitais no sistema. A 2ª via
fácil tem custo de R$ 36,72.
Nos casos d e p erd a e
extravio, o cidadão deverá
so licitar
ap en as
a
reimpressão do documento.
Para o delegado-geral da
Polícia Civil, Silvio Jacob
Rockemb ach,
a
modernização do sistema tem
o objetivo de prestar serviços
cada vez com mais excelência
à população. “O objetivo é
que todos consigam ter
acesso a esses serviços
essenciais e, muitas vezes,
urgentes, de maneira prática
e rápida”, afirma.
DESAFOGAR - A 2ª
Via Fácil foi desenvolvida
pela PCPR e a Tecnologia
da
In form ação
e
Comunicação do Paraná
(Celepar). A ferramenta

permite a uma nova via do
documento, inclusive com
novo layout, por meio da
atualização da foto. O
p róx im o avan ço , já
planejado, deverá ser o da
atualização remota, também,
de dados.
Segundo o delegado da
Marcus Michelotto, é comum
haver demanda para que as
pessoas renovem o registro
geral por causa da foto antiga.
“Apesar de o RGs não ter
p razo d e validad e, o s
estabelecimentos comerciais,
cartórios, bancos e até outros
países pedem os documentos
atualizados”, explica.
A n o va ferram en ta
o ferecerá co n fo rto e
agilidade para que o cidadão
faça o procedimento. “É um
serviço pioneiro, oferecido
pelo governo do Estado.
Não existe no Brasil essa
m od alid ad e e estamo s
d an d o u m salto p ara
desafogar a demanda de
requerentes que temos em
nossos postos”, ressalta.

Foro privilegiado
O senador Álvaro Dias (Podemos) faz uma análise a
respeito do setor econômico no Brasil, e enfatiza a necessidade
do presidente da Câmara dos Deputados colocar o projeto
que acaba com o foro privilegiado em votação. “O projeto
que acaba com o foro privilegiado está no Senado a mais de
três anos. A promulgação do fim do foro privilegiado seria
um salto civilizatório”, afirma o senador.
Protagonismo
O deputado federal Filipe
Barros (PSL) defendeu a
privatização de estatais e
con sider a que este é o
mo men to de r edu zir a
interferência do estado na vida
do cidadão. Barros criticou a
existência de estatais e
lembrou que os brasileiros são
conservadores nos valores e
liberais na economia. “O
governo federal tem colocado
o cidadão brasileiro como
protagonista. O presidente e
grande parcela do legislativo
defende as bandeiras que a
maioria do povo brasileiro
defende”, afirma.

cartórios do interior.

Custas de cartórios
Em
r eu nião
na
Assembleia Legislativa do
Paraná, o presidente da
Seccional Paraná da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB), Cássio Telles, conclui
que “não há espaço” para o
aumento das taxas e custas
de cartórios, devido ao
impacto financeiro que ele
traria para a sociedade. A
pr op osta
estav a
“engav etad a”
p elo
presidente da Alep, deputado
Ademar Traiano (PSDB).

Concessão
O BNDES irá realizar a
concessão de parques ou
unidades de conservação
federais e estaduais. O
presidente do Banco, Gustavo
Montezano, afirmou que, até
o fim de 2021, os projetos
devem ser consolidados com
base nos critérios ASG –
sigla q ue agrup a tr ês
temáticas imp ortantes:
questões ambientais, sociais
e de gover nan ça. As
licitações terão início com os
parques nacionais do Iguaçu
(PR), Jericoacoara (CE) e
Lençóis Maranhenses (MA),
que, desde dezembro de 2019,
estão incluídos no Programa
Nacional de Desestatização.

Custas de Cartórios II
Segundo o presidente da
comissão especial instituída
pela Alep para debater os
projetos de lei que revisam as
tabelas de custas dos cartório,
dep utado Anibelli Neto
(MDB), a intenção é
apresentar um relatório sobre
as prop ostas an tes de
dezembro. No início de
novembro, a comissão volta a
se reunir para ouv ir
rep resentan tes
da
Associação dos Notários e
Registradores do Estado do
Paraná (Anoreg-PR) e dos

CDE Virtual
O Tribunal Superior
Eleitoral abriu as inscrições
para o credenciamento de
veículos de comunicação e
de profissionais de imprensa
que desejam acompanhar, de
forma virtual, a apuração das
Eleições Municipais de 2020.
Os inter essad os devem
acessar formulário para
requerer o acesso ao Centro
de Divulgação das Eleições
(CDE) Virtual, criado para
evitar aglo merações.O
credenciamento poderá ser
feito até o dia 29de novembro.

M esários
Noventa mil pessoas já se
inscreveram para trabalhar
como mesários voluntários
du rante as
eleiçõ es
municipais deste ano no
Paraná, segundo o Tribunal
Regional Eleitoral. Ao todo,
115 mil mesários vão atuar
em 186 zonas e quase 22 mil
seções eleitorais em todo o
estado.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Limpeza de túmulos no cemitério
de Goioerê pode ser feita até dia 1º
Os prazos para serviços
de limpeza no Cemitério de
Goioerê, visando o Dia de
Finados, segue até o próximo
d ia 1º d e n o v emb r o –
domingo. O prazo para obras
e con str u ções ter min o u
ontem.
De aco r d o co m a
administração municipal, por
conta da pandemia, a entrada
n o lo cal só está sen d o
permitida com o uso de
másc ar as,
seja
p ar a
visitação ou para realização
de serviços de limpeza.
Também por conta da
pandemia, a administração
do
c emitér io
est ar á
oferecendo álcool em gel
para higienização das mãos
dos visitantes do local.
A população está sendo
orientada também sobre a
importância de não serem
colocados vasos ou flores
que acu mulem água n os
túmulos e também que as
emb alagen s d e p lástico
sejam retiradas das flores.

A orientação é válida,
uma vez que se trata de
materiais q ue acumulam
água e podem servir de local
p ar a a p r o l if er açã o d o
mosquito transmissor da
dengue.

Os serviços de limpeza, como lavagem dos túmulos, podem ser feitos até a véspera do Dia de Finados

Campanhas de vacinação
seguem em todo Paraná
As campan h as d e
Mu ltiv acin ação e d e
Vacin ação
co n tr a
a
poliomielite seguem até o dia
30 de outubro em todos os
municípios do Estado com o
f o co em cr ian ças e
adolescentes menores de 15
anos de idade.
A vacinação con tra a
poliomielite é dirigida a
crianças a partir de 12 meses
a menores de 5 anos. A dose
é oral, com a aplicação de
d u as go tinh as em cad a
criança. Já a campanha de
Mu ltiv acin ação o f er ece
todas as vacinas que fazem
parte do calendário nacional
na faixa etária indicada, entre
elas as que previnem contra
a tu b er cu lose, h ep atite
B, meningite, pneumonia,
sarampo, caxumba, rubéola,
f eb r e amar ela, d if ter ia,
tétano, diarreia, varicela e
contra o HPV.
No ú ltimo sáb ad o
(17) aconteceu o Dia D de
mobilização nacional, como
forma de proporcionar o
acesso à vacina de todas
as f amílias,
p ais
ou
responsáveis.
No Paraná, a vacinação
contra a poliomielite atingiu,
até o dia D, cerca de 28,31%
do público estimado, com a
imunização de cerca de 165
mil cr ianças. A meta no
Estado é chegar a 583 mil

A vacinação segue em todo o estado: em Goioerê, a imunização acontece nas UBS
cr ian ças até o f in al d a
campanha.
“Tivemos a participação
da maioria os municípios na
ação do final de semana, mas
é preciso reforçar que as
campanhas seguem e que as
v acin as
rep r esen tam
imunidade e proteção, por isso
reiteramos aqui a orientação
para que municípios sigam
com as ações de promoção
da vacinação e para que a
população busque por esta
prevenção, que é gratuita e
oferecida em toda a rede
pública”, disse o secretário
estadual da Saúde, Beto Preto.
Ele disse ainda que neste

momento, em que o mundo
aguarda a vacina contra a
Covid-19, é preciso alertar
que existe proteção segura
contra várias outras doenças
com as vacinas disponíveis
na rede de saúde; são 18
tipos de vacinas ofertadas na
Multivacinação para crianças
e adolescentes.
O objetivo das campanhas
é a atualização da caderneta
de imunização atingindo maior
cob er tur a par a to d as as
vacinas. “Pedimos que pais e
respon sáveis levem seus
filhos aos postos indicados
pelas secretarias municipais
com a carteirinha em mãos

para que a saúde da criança
fique em dia; vacinar é um
ato de amor”, afirmou Beto
Preto.
SARAM PO
A Secretaria informa que
segue também a campanha
d e v acin ação co n tr a o
sarampo, nesta fase dirigida
para adultos de 20 a 49 anos.
“É o momento da família se
dirigir ao posto mais próximo,
utilizando todas as medidas
de proteção contra a Covid19, gar an tin d o assim a
imunização contra doenças
imunopreveníveis”, destacou
o secretário.

M ISSAS NA IGREJA:
Tamb ém p o r co n ta d a
pandemia e com o objetivo
de evitar aglomeração de
p esso as, as missas q u e
tr a d icio n alm en te
são
celebradas no Dia de Finados
no Cemitério de Goioerê,
este ano serão ministradas
nas igrejas.
De aco r d o co m a
Paróquia Nossa Senhora das
Can deias, as celebrações
serão realizadas às 8h, 10h é
19h30min. Já na Paróquia
Cristo Redentor do Jardim
Curitiba, as missas serão às
9h é 15h e na Paróquia Nossa
Sen h o r a d o Per p é tu o
Socorro, que fica na Vila
Guaíra, as celebrações serão
às 7h e 8h30min.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA TP Nº. 022/
2.020
Objeto: CONTRATAÇÃO de empresa especializada para
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO
E SINALIZAÇÃO DE CRUZAMENTO na AV. MAURO
MORI x AV. TIRADENTES x AV. JOSÉ GERALDO
DE SOUZA no Município de Goioerê-Pr, conforme
planilhas e memorial descritivo.
Em virtude do Decreto nº6.874/2020 que transferiu o
feriado do dia do Servidor Público Municipal, fica a presente
licitação, transferida para o primeiro dia útil subsequente na
mesma hora e local, sendo no dia 03 de novembro, às 09:00
horas, na sala de reunião do Paço Municipal.
Informações: fone (44) 35218924.
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal
Goioerê, 26 de outubro de 2020
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Prefeitura reabre estradas rurais que
estavam sem condições de tráfego
A p re fe itu ra d e
Go ioe rê re abr iu tr ês
e st ra da s r ur ais qu e
estavam praticamente
interditadas e segundo a
Se cr et ar ia
de
Agr ic ultu r a, s em a s
mínimas condições de
tráfego.
E n tr e a s e s t r ad a s
reabertas, estão a que
liga os bairros Duas
Pontes e Fonte Azul - a
part ir da Associação
dos Professores e ainda
a E s t r a d a d a Gr o t a
Fu n d a , q u e fic a n a
r e giã o d a Flo r d o
O e s t e . A t e r c e ir a
estrada reaberta foi a
do Poubel, que fica na
região do Bom Jardim.

Uma das estradas reabertas pela administração do município: mais apoio aos produtores rurais

De a co rdo c om o
secretário Tiago Dias, a
reabertura das estradas
atendeu à necessidade
de
d ive rs o s
agricultore s, gerando
economia e reduzindo
d ist â n c ia s p a ra o
deslocamento dentro do
município.
Ele cita que Goioerê
é
um
mu nicí pio
essencialmente agrícola
e que manter as estradas
rurais bem conservadas,
é o m ín im o qu e a
administração municipal
pode fazer, em especial
no momento de escoar a
s afra o u tr an sp or ta r
su pr im en to s pa ra a s
propriedades rurais.

Jaracatiá: cemitério recebe serviços
de melhorias para o Dia de Finados
O
cemitério
de
Jaracatiá recebeu na
última semana, uma série
de melhorias, inclusive
limpeza interna, visando as
visitações do Dia de
Finados.
De acordo com a
prefeitura, a expectativa é
de que o local receba cerca
de 2 visitantes na próxima
segunda-feira, dia 2 de
novembro.
Entre outras melhorias,
o cemitério ganhou uma
nova entrada , banheiro
masculino e feminino e
uma completa limpeza,
além do preparo do
terreno para novos
túmulos.
Por conta da pandemia,
a prefeitura lembra que os

As obras de pavimentação foram
retomadas pelo município

Quarto Centenário: obras de
pavimentação são reiniciadas

Cemitério está sendo melhorado para receber visitantes

visitantes do local deverão
atentar para os cuidados
como uso de máscara,
higienização das mãos
com álcool em gel e
manter o distanciamento.

A em p r esa So tr an
rein iciou as o b ras d e
pavimentação em diversas
ruas na sede de Quarto
Centenário. Os serviços,
qu e
h a via m
sid o
paralisadas devido ao
deslocamento de alguns
postes que necessitavam
ser realocad os p ara a
posição correta, foram
reto m ad o s n o ú ltim o
sábado.
“ Se i q u e o atra so
ac ab o u
tr azen d o
transtornos para muitas
pessoas, mas infelizmente
esse ano com a pandemia
nem tudo saiu como a gente
pretendia”, disse o prefeito

Reinaldo Krachinski.
O prefeito cita q ue
Qu a rto
Cen t en ár io
d e sen v o lv e o m aio r
programa de pavimentação
asfáltica de sua história,
com cerca de R$ 5 milhões
de investimentos, entre
ga lerias
p lu viais,
pavimentação e recape,
sendo que cerca de R$ 1
m ilh ão são re cu rs o s
próprios do município.
“Estamos felizes com a
retomada dos serviços,
pois nos próximos dias
es tas o b ra s e star ão
prontas e sendo entregues
p a ra a p o p u lação ”,
destacou o prefeito.
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Janiópolis: parque ecológico
está com obras adiantadas
Estão bem adiantadas as
obras de construção do Parque
Ecológico de Janiópolis. Orçado
em cerca de R$ 999 mil, sendo
R$ 20 mil de contrapartida da
prefeitura, a obra é um sonho
acalentado por toda população.
A nova área de lazer da
cidade está sendo implantada
nas proximidades da AABB e
de acordo com a coordenação
dos trabalhos, o parque tem
tudo para ser o cartão postal do
município.
O chefe de gabinete da
prefeitura, Jeovani Dias, cita
que há um bom tempo a
ad ministração
vin ha
trabalhando nesse projeto e
agora está sendo tornando
realidade.
Para moradores da cidade,
o parque ecológico é um marco
na história do município, pois
vai possibilitar mais lazer e um

local apropriado para encontros
e passeios com a família.
Entre outras atividades,
Parque Ecológico vai contar
co m aq uelas v oltadas à
educação ambiental, lazer,
cultura, esportes e, sobretudo,
projetos de conservação e
preservação.
Um outro fator positivo, é

Obra do Parque Ecológico segue em ritmo acelerado

que com a implantação do
parque, o terreno que antes era
destinado a depósito de lixo e
entulho, está se transformando
em área de lazer.
Jeovane lembra que os
recursos aplicados na obra são
especificamente
para
recuperação de vale a fundo
perdido.

O parque tem tudo para ser o cartão postal do município.

Adapar esclarece regras sobre o
uso do Paraquat na safra 2020/21
A Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná
(Adap ar) m an tém as
orientações para produtores,
comerciantes e profissionais
da agronomia sobre o uso de
agro tóx icos com
o
ingrediente ativo Paraquat.
A resolução da Agência
Nacion al de Vigilância
San itária (Anvisa) qu e
p ro ib ia o u so e a
comercialização do produto
em todo o território nacional
a partir de 22 de setembro
foi alterada. Agora, está
permitido o uso dos produtos
qu e estão em estoqu e,
adquiridos até a data limite,
para o manejo dos cultivos
na safra agrícola de 2020/
2021, co m algum as
restrições.
Por meio da RDC nº 428/
2020, de 7 de outubro, a
Anvisa criou um calendário
específico para aplicação, e
au to rizo u
o
u so
do Paraquat em
estoque conforme região e
cultu ra
em
p razo s
determinados (veja a tabela).
A alteração foi um pedido de
produtores rurais que ainda
p o ssu em estoq u es n a
p r o p r i e d a d e
o u em dep ó sito s
d as
cooperativas e revendas.
“Os comerciantes de
agrotóxicos, cooperativas de
agricultores e reven das
podem distribuir os produtos
com o ingrediente até 15 dias
antes do término do prazo

Hospital Santa Brígida
A
Notr e
Da me
comunicou na última
segunda-feira, 26, que a
sua subsidiária Clinipam
fechou contrato para a
aquisição do Hospital
Santa Brígida, em Curitiba.
O preço de aquisição foi
de R$ 4 8,5 milhõ es,
incluindo o imóvel com
aproximadamente 6 mil m²
de área cons truída,
equ ivalente
a
aproximadamente 700 mil
reais por leito. O montante
foi pago à vista, em
dinheiro, descontados o
endividamento líquido e

A resolução de proibição de comercialização do produto
foi auterada dia 22 de setembro de 2020

m áxim o p revisto n o
calendário da Anvisa, na
respectiva cultura e região,
considerand o que estes
produtos foram vendidos
com emissão de nota fiscal
para entrega futura, antes do
dia 22 de setembro de 2020”
explica o coordenador do
Programa de Defesa do
Alimento Seguro da Adapar,
João Miguel Toledo Tosato.

fabricante notificado para
reco lh er. Se forem
encontradas notas fiscais
com data de venda a partir
d e 22 d e setem b ro, o
comerciante será autuado.
Em caso de aplicação de
agrotóxicos em desacordo
com as recomendações da
receita agronômica e do
fabricante, o agricultor é
responsabilizado.

FISCALIZAÇÃO: A
comercialização do Paraquat
continua proibida. Tosato
explica que, caso os fiscais
d a Ad apar enco n trem
estoques de agrotóxicos com
o ingrediente no comércio, o
produto será interditado e o

PROIBIÇÃO: A razão
para a proibição do Paraquat
é o alto potencial de risco para
a
saúde
humana,
principalmente p ara os
agricultores expostos ao
produto. Desde a emissão da
RDC nº 177, em 2017, que

uma parcela retida para
con tingência . Co m a
operação, a Notre Dame
Intermédica passou a deter,
de forma indireta, 97% das
ações do Hospital Santa
Brígida. O hospital maternoinfantil conta com 72 leitos,
sendo 15 de UTI, quatro salas
obs tétr icas e cinco
consultórios de pronto
socorro, além de uma ala
dia gnóst ica
com
u lt r a sso n ogr a fia ,
endoscopia, radiografia e
laboratório de análises
clínicas.
Klabin e o prejuízo

A Klabin teve prejuízo
líquido de R$ 191 milhões no
ter ceir o
trimest re,
revertendo o lucro de R$
207 milhões registrado um
ano antes, embora tenha
diminuindo a perda em
relação ao segundo trimestre
(R$ 383 milhões). A receita
líquida somou R$ 3,1 bilhões
de julho a setembro, alta de
25% na comparação ano a
ano, com o mercado interno
respondendo por 58%. O
volume de vendas somou 910
mil toneladas, de 799 mil um
ano antes. De acordo com a
Klabin, o crescimento no
volume de vendas ocorreu

determ inava o fim da
comercialização em 22 de
setembro de 2020, a
Adapar iniciou
as
o r ie n t a ç õ es , s e g u n d o
o geren te d e Sanidade
Vegetal, Renato Rezende
YoungBlood.“Mesmo assim,
ho uve
casos
de
descumprimento da resolução
e foi necessário emitir alguns
autos de infração”, diz.
A sanção administrativa
vai desde advertência até
pena de multa ao infrator.
Todos os processos são
encaminhados ao Ministério
Público com vistas às sanções
criminais, conforme o artigo
15 e 16 da Lei Federal nº
7802/1989.
em todas as linhas de
negócios: celulose de fibra
curta, celulose de fibra longa/
fluff, papéis kraftliner, papéis
cartões, embalagens de
papelão ondulado de sacos
industriais. No terceiro
trimestre, o endividamento
líquido da Klabin cresceu
39% na comparação anual,
para R$ 21 bilhões.
Exportação de tilápia
A exportação de tilápia
é o destaque do Boletim de
Conjuntura Agropecuária do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
da A gr ic ult ur a e do
Abastecimento. O Paraná
está exportando o pescado
para os Estados Unidos. A
Copacol, uma das maiores
cooperativas do Estado,
iniciou a internacionalização
dessa atividade com um
projeto comercial piloto.
Depois de abatida, a tilápia

pa ra na en se po de s er
encontrada 48 horas depois
na s
gô ndo la s
de
supermercados de Miami.
No ano passado foram
exportadas 195 toneladas e
neste ano o P araná já
exportou 345 toneladas de
pe ix es a té s et embr o,
gerando uma receita de
US$ 603 mil. Em 2019, o
Br asil ger ou US$ 1 98
milhões em divisas com
exportações de pescados, a
maior parte das regiões
Norte e Nordeste do País.
Mais navios
O abastec imento de
navios nos portos do Paraná
aumentou em volume e
número de procedimentos.
Neste ano, de janeiro a
setembro, 558 embarcações
“encheram os tanques” em
águas paranaenses – 13% a
mais que no mesmo período
em 2019. Foram 302.363

toneladas de bunker, como
é tecnicamente chamado o
combustível utilizado nos
navios, o que significa uma
quantidade 17,24% maior
que as 257.896 toneladas
registr adas no ano
passado. “Esse volume de
aba steciment o
é
con sider ado
uma
exportação. Isso entra nas
estatísticas do Porto, é um
produto que o Brasil está
vendendo para o exterior,
já que abastece navios de
outros países. É receita no
sentido global. Tanto na
exportação quanto por
movimentar uma série de
mão de obra no porto, na
empresa que presta o
ser viço . É t oda uma
logística montada para
abastecer os navios”,
ex plic a o dire tor de
Operações da Portos do
Paraná, Luiz Teixeira da
Silva Júnior.
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Paraná terá 215 colégios cívicomilitares, maior programa do Brasil
O governador Carlos
Massa Ratin h o Ju n io r
anunciou nesta segunda-feira
(26), no Palácio Iguaçu, que
o programa de colégios
cívico -m ilitares
será
im plem en tad o em 215
colégios estaduais de 117
municípios de todas as
regiões do Estado a partir
de 2021. O investimento
direcionado a cerca de 129
mil alunos será de cerca de
R$ 80 milhões. É o maior
projeto do País nessa área.
“Esse programa será
tran sfo rm a d o r p ara o
Paraná. Para entregar a
melhor educação do Brasil
p recisam os am pliar o s
projetos e trazer novas
ideias”, afirmou Ratinho
Junior. Ele destacou que a
média das escolas cívicom ilitares n o Índ ice d e
Desen vo lv im en to d a
Educação Básica (Ideb) é
20% m aio r d o q ue n a
educação tradicional. “Esse
é um modelo vencedor. Se é
vencedor, queremos ofertar
essa m o d a lid ad e. A
implantação será feita de
forma democrática”.
A nova modalidade de
en sino fu ncionará com
gestão compartilhada entre
militares e civis em escolas
do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental e no Ensino
Médio. As aulas continuarão
sen d o m inistradas po r
p ro fesso res d a red e
estadu al, en q u an to o s
militares serão responsáveis
p ela
in fra estru tu ra,
p atrim ô n io , fin an ças,
segu ran ça, d isciplina e
atividades cívico-militares.
Haverá um diretor-geral e
um diretor-auxiliar civis,
além de um diretor cívicomilitar e de dois a quatro
m o n ito res
m ilitares,
conforme o tamanho da
escola.
Os co légio s fo ram
selecio n ad o s
p ela
Secretaria de Educação e
do Esporte e haverá uma
con sulta à co munid ade
escolar a partir desta terçafeira (27) para oficializar a
in d icação . Um d o s
diferenciais é o aumento da
carga horária curricular, com
aulas extras de português,
matemática e valores éticos
e constitucionais. A lei foi
aprovada neste ano pela
Assembleia Legislativa do
Estado, mas o programa
está sendo planejado desde
o ano passado.
INOVAÇÕES – O
governador Ratinho Junior
disse que o programa está
dentro do co ntex to do
avanço dos índices do Ideb,
como o salto para terceiro
lugar no Ensino Médio. A
rede estadual teve pontuação
acim a
d as
esco las
particulares nos anos iniciais
do Ensino Fundamental e
houve avanço qualitativo na
Capital e no Interior.
Ele também destacou
projetos pedagógicos de
educação financeira (que
será imp lementad o em
2021) e au las d e
p ro gram ação
(já
disponibilizadas a 10 mil
alunos). Citou, ainda, o
Pro va Paran á, co m
am pliação da etap a de
treinamento e reavaliação
dos conteúdos ensinados, e

Programa apresentado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta segunda-feira (26) terá investimento de R$ 80
milhões e atenderá 129 mil alunos. Unidades serão instaladas em 117 municípios. É o maior projeto do País nessa área.

o Presente na Escola, de
monitoramento e controle da
evasão escolar, com resgate
d e m ais d e 60 m il
estudantes.
“Não era razoável o
Paraná estar em sétimo lugar
no Ideb. Esses mecanismos
inovadores fizeram com que
o Estado conseguisse essa
m u d an ça n o eix o d e
evolução. Agora estamos
trazen d o u m a n o va
m o d elage m p ara a
população escolher. A ideia
é fazer com que os nossos
alunos tenham dedicação,
discip lina, respeito aos
p rofesso res e co legas.
Queremos um ambiente
cada vez mais saudável nas
n o ssas
e sco las”,
acrescentou Ratinho Junior.
UNIDADES – As
unidades do programa de
colégios cívico-militares
fo ram selecionad as em
municípios dos 32 Núcleos
Region ais de Edu cação
(NREs) com mais de dez mil
habitantes e que tenham ao
menos duas escolas estaduais
na área urbana, além das
seguintes características: alto
índice de vulnerabilidade
social, baixos índices de fluxo
e rendimento escolar e que
não ofertem ensino noturno.
Esses critérios foram
delimitados na lei estadual
para que pais e mães possam
esco lher o
m o delo
educacional que deseja para
o filho.
“ Terem o s
au las
adicionais de português,
matemática e civismo, para
estudar leis, Constituição
Federal, pap el dos três
Poderes, ética, respeito e
cidadania. Os alunos vão
estudar mais. E no Ensino
Médio a principal mudança
é a im p lem entação d a
ed u cação fin an ceira”,
afirmou o secretário estadual
de Educação e do Esporte,
Renato Feder. “A educação
está se transformando no
Paraná. É um modelo que
acreditamos para o futuro”.
Segu n d o Fed er, a
seleção priorizou cidades de
médio porte e regiões mais
vulneráveis do Estado. A
lista de municípios e colégios
contemplados poderá sofrer
alteraçõ es , co n fo rm e

avaliação feita p ela
Secretaria de Educação a
partir das consultas nas
comunidades escolares.

2017, cujo valor variará
co nfo rm e a atrib u ição
desempenhada na instituição
de ensino.

OBJ ETIVOS – O s
objetivos detalhados do
novo programa passam pela
garantia do cumprimento das
diretrizes e metas do Plano
Estadual de Educação. Entre
eles estão atuação contra a
violência; promoção da
cultura da paz no ambiente
escolar; criação de novas
possibilidades de integração
da comunidade escolar;
garantia da liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar
e divu lgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
e auxílio no enfrentamento
das causas de repetência e
abandono escolar.
As instituições de ensino
selecionadas funcionarão
em regime de cooperação,
por meio de termo entre a
Secretaria da Educação e
do Esporte e a Secretaria
da Segurança Pública do
Paraná. O programa será
avaliado continuamente a
partir da implementação,
como forma de aferição da
melhoria e do alcance das
metas do modelo proposto.
Não haverá seleção de
alunos.
A
Secretaria
da
Educação e do Esporte vai
editar os atos normativos
n ecessário s
à
operacionalização, à gestão
e à im p la n tação d o
programa; apoio técnico e
financeiro às instituições;
formação continuada aos
profissionais da educação e
da segurança pública que
atuarão nos colégios cívicomilitares; e elaboração da
proposta pedagógica e dos
regimento s in ternos. O
programa será avaliado
continuamente a partir da
implementação, como forma
de aferição da melhoria e do
alcan ce d as m etas d o
modelo proposto.
O diretor cívico-militar
será indicado pela Secretaria
da Educação, responsável
pela seleção por meio de
entrevista e avaliação. Os
militares da reserva podem
ser voluntários. Eles serão
remunerados por meio de
diárias criadas por lei em

“A Polícia Militar foi
chamada para participar
com policiais aposentados,
auxiliando com 200 anos de
experiência acumulada. Eles
passarão por uma formação
n a Acad em ia e serão
colocados à disposição das
comu nidades escolares.
Eles
au x iliarão
na
administração e na estética
militar. Queremos fornecer
am b ien tes calm o s e
p ro p ício s
p ara
o
aprendizado. A disciplina e
o respeito são fundamentais
para esse ambiente”, afirmou
o com and ante-geral da
Polícia Militar do Paraná,
coronel Péricles de Matos.
EXP ERIÊNCIA –
Segundo o secretário de
Segurança Pública, Romulo
Marinho Soares, que tem
experiência de dez anos
como professor do Colégio
Militar de Curitiba, o projeto
integrado tem como objetivo
ampliar esse modelo para
outros locais do Estado.
“ Um alu n o co m essa
formação sai muito focado
para o seu objetivo, seja na
formação acad êmia, na
fo rm ação m ilitar, n a
p latafo rm a
p ara
empreender. Vamos montar
um currículo voltado para
esse novo conceito, que
p ed e m ais fo rm ação ”,
afirmou. “Ajudaremos a
implantar esse programa
com muita energia”.
Débora Queiroz, diretora
do Colégio Estadual da
Guarda Mirim do Paraná e
pedagoga da rede estadual
de ensino, disse que o
modelo vem ao encontro da
melhoria da qualidade da
educação pública. “O novo
nos deixa inquietos, mas
p recisam o s acred itar.
Acreditamos nessa filosofia.
Queremos formar cidadãos
críticos, responsáveis e
sujeitos da sua p rópria
história. É um alicerce para
os professores porque eles
se sentem valorizados pelos
estudantes”, disse.
CID ADES

–

Os

p r o je to s
ser ão
im p lem en ta d o s
em
Alm iran te Tam an d aré,
Am p ére,
An t o n in a,
Apu carana, Arap ongas,
Arapoti, Araucária, Assis
Chateaubriand, Astorga,
Bandeirantes, Bela Vista do
Pa raís o ,
Bit u ru n a,
Cambará, Cambé, Campina
Grande do Sul, Campo
Largo , Cam p o Magro ,
Campo Mourão, Carambeí,
Car ló p o lis, Cas cave l,
Ca stro , Ca tan d u va s,
Cho pinzinho , Cianorte,
Clevelând ia, Colom bo ,
Co lo ra d o ,
Co rn élio
Procópio, Coronel Vivida,
Curitiba, Cu riúva, Dois
Vizinhos, Faxinal, Fazenda
Rio Grande, Foz do Iguaçu,
Francisco Beltrão, Goioerê,
Gu aíra , Gu ara p u av a,
Guaratuba, Ibaiti, Ibiporã,
Imbituva, Inácio Martins,
Irati, Ivaiporã, Jacarezinho,
Jaguariaíva, Jandaia do Sul,
Jat aizin h o ,
Lap a,
La ran j eira s d o Su l,
Lin d o e ste ,
L o an d a,
Lo n d rin a,
M alle t,
Mambo rê, Man daguari,
Man d iritu ba, Marechal
Câ n d id o
R ondo n,
Ma rialva,
Ma rin g á,
Matin h o s, Median eira,
Nova Londrina, Paiçandu,
Palmas, Palmeira, Palmital,
Pa lo tin a, Para n agu á,
Paranavaí, Pato Branco,
Peabiru, Pinhais, Pinhão,
Piraí do Sul, Piraquara,
Pitanga, Pon ta Gro ssa,
Pontal do Paraná, Porto
Amazonas, Prudentópolis,
Quatro Barras, Quedas do
Ig u açu , Qu itan d in h a,
Re alez a,
Reb o u ça s,
Re serv a, R ese rva d o
Iguaçu, Ribeirão Claro,
Ribeirão do Pinhal, Rio
Azul, Rio Branco do Sul,
Rio Negro, Rolândia, Santa
Isabel do Ivaí, Santa Tereza
do Oeste, Santa Terezinha
de Itaipu, Santo Antônio da
Platina, São Jerônimo da
Serra, São José dos Pinhais,
São Mateus do Sul, São
Migu el do Iguaçu, São
Sebastião d a Amoreira,
Saran d i, Sertan ó p o lis,
Siq u eira
C am p o s,
Telêmaco Borba, Tibagi,
Toledo, Turvo, Ubiratã,
Um u ara m a, Un ião d a
Vitória e Uraí. Confira a
lista das escolas AQUI.

P RESENÇAS
–
Participaram do evento o
vice-go vern ad o r Darci
Piana; os secretários Guto
Silva (Casa Civil), Marcel
Micheletto (Administração
e Previd ên cia), Márcio
Nunes (Desenvolvimento
Sustentável e Turismo) e
João Debiasi (Comunicação
e Cultura); o diretor-geral
da Secretaria de Educação,
Gláucio Dias; o chefe da
Casa Militar, ten en tecoron el Welby Pereira
Sales; o comandante da
Defesa Civil do Paraná,
tenente-coronel Fernando
Schun ig; os d epu tad os
federais Aline Sleutjes,
To n in h o Wan d sch eer,
Sch iavinato , Vermelho,
Sargento Fahrur e Luizão;
os d eputado s estad uais
Ademar Traiano, presidente
da Assembleia Legislativa,
Hussein Braki, líder do
Governo, Alexandre Curi,
Luiz Claudio Romanelli,
Galo, Do Carmo, Nelson
Justus, Alexandre Amaro,
Co ro n el Le e, Artagão
Júnior, Soldado Adriano
José, Nelso n Lu ersen ,
Emerson Bacil, Gilson de
Souza e Gugu Bueno; e o
presidente da Associação
dos Municípios do Paraná
(AMP), Darlan Scalco.
Box
En ten d a
co m o
funcionarão as consultas
públicas
As consultas públicas
acontecerão nas escolas
indicadas para o programa
nesta terça-feira (27) e na
quarta-feira (28), das 8
horas às 20 horas. Estarão
sob consulta da comunidade
colégios em regiões com alto
índice de vulnerabilidade
social, baixos índices de
fluxo e rendimento escolar e
sem oferta de ensino noturno,
co n form e a legislação
aprovada pela Assembleia
Legislativa. A consulta será
em formato de referendo,
cabendo à população dizer
sim ou não ao modelo na
escola em questão.
Fazem
p arte
da
co m u n id ad e
esco lar
professores, funcionários e
pais de alunos matriculados
n a in stituição . Caso o
estudante seja maior de
idade (18 anos), o próprio
participa da consulta. É
preciso levar um documento
pessoal para votar e pais ou
resp onsáveis votam de
acordo com o número de
matriculados sob sua tutela
na escola, ou seja, uma mãe
com três filhos pode votar
até três vezes. É
recomendável que cada
pessoa leve sua própria
caneta para registrar sua
assinatura.
Para ter validade, mais de
50% das pessoas aptas
devem participar da consulta.
Se uma comunidade escolar
for formada por 500 pessoas,
é necessário um quórum de
pelos menos 251 pessoas.
Para m igrar ao m odelo
cívico -m ilitar b asta a
aceitação de maioria simples
dos votantes da escola, ou
seja, 50% e mais um voto do
total. O resultado de todas
as consultas deve sair até
quinta-feira (29).
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CONTRA-CAPA

Abastecimento de navios
aumenta nos portos do Paraná
O a b ast ecim en to d e
navios nos portos do Paraná
aumentou em vo lu me e
número de procedimentos.
Neste an o, de jan eiro a
setembro, 558 embarcações
“encheram os tanques” em
águas paranaenses – 13% a
mais que no mesmo período
em 2019. Foram 302.363
toneladas de bunker, como é
tecnicamente chamado o
combustível utilizado nos
navios, o que significa uma
quantidade 17,24% maior
que as 257.896 toneladas
registradas no ano passado.
“Es se
v o lu me
de
abastecimento é considerado
uma exportação. Isso entra
nas estatísticas do Porto, é
um produto que o Brasil está
vendendo para o exterior, já
q u e ab astece n av io s d e
outros países. É receita no
sentid o global. Tanto na
exp o r taç ão q u an to p o r
movimentar uma série de
mão de obra no porto, na
emp r esa q u e p r est a o
serviço. É toda uma logística
montada para abastecer os
navios”, explica o diretor de
Op erações da Por tos do
Paraná, Luiz Teixeira da
Silva Júnior.
Segundo ele, o aumento
n o ab astecimen to é u m
reflexo no crescimento da
p r o d u tiv id ad e
e
movimentação dos portos.
Além disso, se explica pela
lo c aliza ção ge o gr áf ica
estr atégica do Por to d e
Par an agu á
e
p e las
características da baía.
APOIO M ARÍTIMO -

De janeiro a setembro deste ano, 558 embarcações “encheram os tanques”
em águas paranaenses – 13% a mais que no mesmo período em 2019
O coordenador de Tráfego
Mar ítimo d a Po r to s d o
Paraná, Mauricio Roberto
da Silva, destaca que, além
d a estr utu ra aq uav iár ia,
sin aliza ção n áu tic a e
estrutura de acostagem, para
que as operações portuárias
aconteçam, as prestadoras
do s serv iços co nhecid os
como apoio portuário são
fundamentais para que o
porto funcione de forma
plena.

“O s
se r v iç o s
considerados como apoio
marítimo são os trabalhos
dos rebocadores, lanchas de
ap o i o , o s er v iço d e
amar ração, bem co mo o
ab astecimento d e águ a,
co mbu stíveis e tod as as
empresas de fornecimento
d e b o r d o d e q u alq u er
natureza”, explica Silva.
De aco r d o co m o
portuário, nos Portos do
Paraná esses serviços são

reconhecidos pela qualidade.
“A qualidade dos serviços
de apoio em terra e mar são
de excelência aqui no porto.
As empresas passam por
cadastramento prévio e todas
d ev em
ap r esen tar
certificações e treinamentos
n as ár eas esp e cíf ica s”,
completa.
Ele acrescenta que todas
as embarcações utilizadas
nos serviços são verificadas
junto à Agência Nacional de

Tr a n sp o r te Aq u av iá r io
(Antaq) e à Capitania dos
Portos quanto à regularidade
de certificação.
ABASTECIM ENTO Nos portos do Paraná, a
Petr o b r as
é
ú n ica
fornecedora de combustível
par a o ab astecimento de
navios. A empresa que presta
esse serviço para a estatal
brasileira é a Navemestra,
do Grupo Bravante.

O serviço é executado
p o r d u as bar caças co m
capacidade p ara carr egar
até 1.45 0 to n e lad as d e
co m b u st ív el .
O
ab astecimento d e n avios
p o d e aco n tecer co m as
embarcações atracadas no
cais ou fundeadas (na área
de fundeio específica) e, em
alguns casos, os navios vão
a Paranaguá apenas para
abastecer (only bunker). A
operação é segura, realizada
com barreiras de contenção
para evitar que qualquer
produto caia no mar.
“Por conta da quantidade
de áreas de fundeio aqui no
Po r to d e Par an agu á, é
possível que no tempo de
espera os navios já façam
to d a
a
p ar te
de
abastecimento”, afirma Silva.
As regras para esse serviço,
acrescenta, compreendem
auto rização por parte da
autoridade portuária para o
fundeio, pagamento das taxas
portuárias e apresentação
d o s p lan o s d e tr abalh o
detalhado.
O trabalho é feito por sete
mar inheir os devidamente
qualificados. Com mais de
dez ano s d e experiência
nesse tipo de atividade, eles
passam por treinamentos e
capacitação periódicos.
Em média, a empresa faz
de 50 até 90 abastecimentos
de nav ios por mês, q ue
ocorrem dentro de uma área
limite, de mar mais calmo,
co m men o s tr ân sito d e
embarcações. Na Baía de
Par anaguá o limite f ica
próximo à Ilha das Cobras.

