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Prazo de construções no cemitério para
o Dia de Finados termina segunda-feira
Termina na próxima
segunda-feira, dia 26, o prazo
para a realização de obras no
cemitériodeGoioerê.Jáoprazo
para pintura de túmulos,
ornamentação e limpeza em
geral, deve ser estendido até 31
deste mês, a exemplo de anos
anteriores.
PÁGINA 03

Vereador quer
informações sobre
a instalação de LED
O vereador Patrik Pelói
teve aprovado na sessão
plenária da Câmara
Municipal, realizada ontem
à noite, requerimento de sua
autoria, que cobra da
prefeitura, informações
sobre a instalação de
iluminação de LED na
cidade.
PÁGINA 02

Comarca: municípios
eliminam sífilis e estão
aptos à certificação
Os quatro municípios que
integram a Comarca de
Goioerê, estão entre as mais
de 100 cidades paranaenses
que conseguiram eliminar a
sífilis congênita e estão aptos
a receber uma certificação
pela conquista. A informação
é da Secretaria de Estado da
Saúde.
PÁGINA 03

Goioerê vai receber
R$ 160 mil para
sinalização viária
PÁGINA 02

Cuidados com a dengue devem ser
constantes alertam as autoridades
As autoridades do setor de
saúde do Paraná, estão
alertando aos municípios, para
que promovam campanhas
que chamem a atenção da
população, para os cuidados
permanentes, visando evitar a
dengue. De acordo com as
informações, a temperatura
alta, comum neste período do
ano, pode ser uma das
condições favoráveis para a
proliferação do mosquito
transmissor da dengue.
Historicamente o período mais
crítico para a ocorrência da
doença é no primeiro semestre
do ano.
PÁGINA 05

Paraná Supermercados vai sortear BMW
zero-quilômetro para os seus clientes
Clientes do Paraná Supermercados de Goioerê, Campo Mourão, Cianorte, Ivaiporã e Pitanga,
podem participar da promoção “Minha BMW, 38
anos do Paraná Supermercados”. A promoção,

das mais concorridas da
rede, vai sortear uma
BMW zero-quilômetro,
além de oito televisores,
oito notebooks, oito
iPhones, oito vale-compras e oito scooters eléPÁGINA 04
tricas.

Adapar alerta produtores sobre prazos
para a atualização de rebanhos
CONTRA-CAPA

Rancho Alegre realizou ‘Dia D’ de
vacinação contra a Paralisia Infantil

Buscando alcançar os índices estabelecidos pela Regional de Saúde, a prefeitura de Rancho
Alegre D’oeste realizou no último sábado, uma grande mobilização durante o chamado ‘Dia
D’ de vacinação contra a Paralisia Infantil.
PÁGINA 03

Show de
Talentos online
coroado de
muito sucesso
Organizadores do
Show de Talentos de
Quarto Centenário estão comemorando o sucesso do evento, que
nesta edição foi realizado no formato online. A professora e coordenadora do projeto
Cidadãos do Futuro,
Darci Moreno, diz que
o evento foi dos mais
importantes, reunindo
crianças e adolescentes assistidas pelo projeto.
PÁGINA 04
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Vereador quer informações sobre
a instalação de LED em Goioerê
O vereador Patrik Pelói
teve aprovado na sessão
plenária da Câmara Municipal,
realizada ontem à noite,
requerimento de sua autoria,
que cobra da prefeitura,
informações sobre a
instalação de iluminação de
LED na cidade.
No documento, aprovado
por unanimidade dos
parlamentares, o vereador
solicita que a prefeitura
informe o nome da empresa
que ganhou a licitação para a
referida instalação, bem como
qual o valor do contrato.

Ainda no requerimento, o
vereador cobra informações
sobre quais os modelos de
lâmpada que estão sendo
colocados e quantas já foram
trocadas na cidade e em quais
locais.
Por último, o vereador
cobra se há um responsável
por acompanhar essa
instalação, se sim, quem é e
se não, por que. O documento
será encaminhado nesta
terça-feira para a prefeitura.
O vereador diz que há
tempos moradores vem
cobrando sobre esta

iluminação, que foi anunciada,
mas até agora nada.
INDICAÇÃO: - Ainda
na noite de ontem, foi
aprovada indicação do
vereador Guilherme Dutra,
que sugere à prefeitura, que
determine à Secretaria de
Viação e Obras, a execução
do serviço de revitalização
asfáltica na Rua Londrina, nos
fundos da Case Tratores.
Também na noite de
ontem, foi aprovada indicação
de autoria do vereador Patrik
Pelói, que solicita ao prefeito
Pedro Coelho, que inclua no

O vereador Patrik Pelói quer informações sobre o projeto de iluminação

cronograma de obras do
município, a instalação de uma
Praça com Academia da
Melhor Idade na Vila Nossa
Senhora das Candeias.
Por último, foi aprovada
indicação de autoria de
Guilherme Dutra, que solicita
da prefeitura, para que
pratique gestões junto a
Secretaria de Saúde, visando
a disponibilização de uma
pessoa exclusivamente para
agendamento de exames nas
unidades básicas de saúde.
Marinho Tavares:
Nesta segunda-feira, a
prefeitura informou que a
Avenida Marinho Tavares já
foi atendida em toda a sua
extensão com a troca de
iluminação, a partirda Avenida
19 de Agosto até a Rua
Carlos Scarpari nos altos do
Jardim Primavera.
Em seguida, o projeto vai
atender a Avenida Curitiba a
partir do trevo da Avenida
Mauro Mori, se estendendo
até ao Jardim América.
O bairro Santa Casa
também será contemplado em
alguns trechos de ruas, além
da Agrovila Luiz Barros
Novaes, que fica às margens
da PR-180.

Goioerê vai receber R$ 160
mil para sinalização viária
O deputado Douglas
Fabrício esteve em Goioerê
na sexta-feira passada e na
oportunidade ele tratou de
vários projetos executados e
em andamento no município.
Dentre os projetos,
Douglas falou sobre os
recursos conquistados para
implantação de sinalização
viária, que contará com
investimentos no valor de R$
160 mil.
De acordo com ele, o
projeto foi garantido junto ao
Governo do Paraná, através
do Programa de Sinalização
Viária e Urbana do Detran.
“Trata-se de um projeto
de melhoria no trânsito da
cidade, garantindo mais
segurança a motoristas e
pedestres, ainda contribuindo
com o visual da cidade”,
frisou Douglas Fabrício.
Ele ainda destacou
ações voltadas aos setores
de saúde e esporte, como
investimentos para a Santa

O deputado Douglas Fabrício: recursos para sinalização viária
Casa, recente conquista de
duas novas ambulâncias;
a instalação de duas
Arenas Multiuso Esportiva
e a obra de revitalização
do Ginásio de Esportes 10
de Agosto.
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Prioridades
O governador Ratinho Júnior (PSD), secretários estaduais
e deputados federais se reuniram virtualmente discutir sobre
a vinculação das emendas parlamentares ao Orçamento da
União de 2021. Uma das prioridades discutidas foi a
necessidade de alocar recursos para projetos que fomentem
a geração de empregos e o comércio local. Estado deve
receber R$ 265 milhões em emendas de bancada no ano que
vem, além de R$ 16 milhões de emendas individuais.
Recursos
Segundo o deputado
federal
Toninho
Wandscheer (PROS), líder
da bancada paranaense, em
2021 serão destinados ao
Estado pelo menos R$ 265
milhões em recursos da
bancada paranaenses, além
de cerca de R$ 16 milhões
de emendas individuais.
Esses recursos se somam a
investimentos que estão em
andamento, como os R$ 73
milhões em ônibus do
transporte escolar e os R$
79 milhões para maquinário
agrícola, além de R$ 24
milhões para consórcios de
Saúde.
Agepar
Os deputados que
integram a Comissão de
Obras, Transportes e
Comunicação da Alep se
reúnem, de forma virtual, na
próxima quarta-feira (21)
para realizar a sabatina com
o ex-secretário de Estado,
Reinhold
Stephanes,
indicado do Governo do
Estado para assumir a
função de diretor-presidente
da Agência Reguladora de
Serviços
Públicos
Delegados do Paraná
(Agepar).
Economia
A Klabin anunciou um
movimento que pode dar fim
aos royalties milionários que
a companhia paranaense
para usar a própria marca.
A empresa Sogemar ofertou

a cessão da marca e com o
investimentos BNDES
(BNDESPar) a Klabin tem
uma grande chance de
comprar sua própria marca.
A Klabin gastará neste ano
R$ 67 milhões em royalties.
Sabatina
O Senado retoma as
atividades legislativas com
a semana de esforço
concentrado para a sabatina
de autoridades, após duas
semanas do chamado
“recesso branco”, a
interrupção extraoficial dos
trabalhos legislativas em
função do período de
campanha eleitoral. Entre
as análises, está a indicação
do desembargador Kassio
Nunes Marques para o
Supremo Tribunal Federal.
Rede nacional
A ideia da professora
Ana Paula Tavella, de
Bandeirantes e Chefe
Regional do Núcleo de
Cornélio Procópio foi
demonstrada em veículos de
comunicação da rede
nacional. A iniciativa é que
os moradores possam doar
celulares usados para
estudantes que não têm
condições de comprar e por
isso
só
vinham
acompanhando as aulas
pelo material impresso. “O
celular faz com que o aluno
hoje tenha atividade diária.
O ideal seria que todos
tivessem o aparelho”, conta
a professora.

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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Prazo de construções no cemitério para
o Dia de Finados termina segunda-feira
Termina na próxima
segunda-feira, dia 26,
o prazo para a
realização de obras no
cemitério de Goioerê.
Já o prazo para pintura
de
t ú mu l o s ,
o r n a me n t a ç ã o
e
limpeza em geral, deve
ser estendido até 31
deste mês, a exemplo
de anos anteriores.
De acordo com a
prefeitura, assim como
em anos anteriores,
está
proibida
a
realização de qualquer
tipo de serviço no
interior do cemitério a
partir
da
data
estabelecida.
A
intenção é deixar tudo
pronto para a visitação
do dia 2 de novembro.
A administração do
cemitério lembra que é
importante as pessoas

adiantarem os serviços
porque se deixarem para
última hora pode não
dar tempo. Importante
também,
que
se
observem os protocolos
de segurança em relação
á Covid-19, como uso
de
máscara
e
higienização das mãos.
Va l e
l e mb r a r
t a mb é m
que
os
responsáveis pelas
obras têm a obrigação
de recolher os entulhos
e restos de materiais
ao fim dos trabalhos.

Os serviços de construção, melhorias e limpeza devem ser feitos até a semana que vem

Rancho Alegre realizou ‘Dia D’ de
vacinação contra a Paralisia Infantil
Buscando alcançar
os
índices
estabelecidos
pela
Regional de Saúde, a
prefeitura de Rancho
Alegre
D’oeste
realizou no último
sábado, uma grande
mobilização durante o
chamado ‘Dia D’ de
vacinação contra a
Paralisia Infantil.
A prefeita Suely
Silva participou da
mobilização
e
aproveitou
para
destacar a importância
da vacinação. “Vacinar
é proteger”, disse ela,
citando que com o
apoio dos pais e

A mobilização aconteceu sábado: vacina contra a paralisia infantil

responsáveis,
o
município vai atingir a
meta de vacinar 100%
das
crianças
e

A prefeita Suely participou da mobilização

adolescentes da cidade.
Suely lembrou que
não se pode abrir
espaço para o retorno
da paralisia infantil.
“Essa doença está
e rr ad i c ad a n o no s s o
país e a gente não pode
abrir brecha para que
ela volte, causando
sequelas em nossas
crianças”, destacou.
De acordo com a
Secretaria de Saúde do
município, além da vacina
contra a Paralisia Infantil,
durante o ‘Dia D’ foi
oferecido também, a
multivacinação,

contemplando àquelas
crianças e adolescentes,
atualizarem vacinas
atrasadas.
O secretário de
Saúde do município,
Vagner Duarte, também
esteve presente nas
ações e frisou a
necessidade dos pais
colaborarem com a
campanha de vacinação.
“Com o apoio e ajuda
dos pais, a gente
co n s eg u e al can çar a
meta e vacinar todas as
nossas crianças e
adolescentes”, disse
ele.

BARRACAS: - Os
interessados
em
barracas
para
trabalharem no dia 2
de novembro, deverão
procurar a prefeitura.
O prazo para requerer
as barracas termina
amanhã, dia 21.
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Paraná Supermercados vai sortear BMW
zero-quilômetro para os seus clientes
Clientes do Paraná
Supermercados
de
Goioerê,
Campo
Mourão,
Cianorte,
Ivaiporã e Pitanga, podem
participar da promoção
“Minha BMW, 38 anos
do
Paraná
Supermercados”.
A promoção, das mais
concorridas da rede, vai
sortear uma BMW zeroquilômetro, além de oito
televisores,
oito
notebooks, oito iPhones,
oito vale-compras e oito
scooters elétricas.
De acordo com as
normas, a cada R$ 100
em compras, o cliente
ganhará um cupom para
concorrer aos prêmios.
Para se habilitar à
promoção, o comprador
deverá estar cadastrado
no Clube Paraná. Esse
cadastro pode ser feito

A BMW será sorteada no dia 28 de março do ano que vem: faça suas compras e concorra

através do aplicativo,
bastando fazer o
download no celular e

também através do site
www.clubeparana.com.br .
O cupom recebido pelo

cliente
deve
ser
depositado nas urnas
localizados nas lojas da

Show de Talentos online
coroado de muito sucesso
Organizadores do Show de
Talentos de Quarto
Centenário
estão
comemorando o sucesso do
evento, que nesta edição foi
realizado no formato online.
A
professora
e
coordenadora do projeto
Cidadãos do Futuro, Darci
Moreno, diz que o evento foi
dos mais importantes, reunindo
crianças e adolescentes
assistidas pelo projeto.
“Eu e toda a minha equipe,
estamos muito felizes mesmos,
pois fizemos o evento no
formato online e foi um grande
sucesso. Ficarmos surpresos
com os resultados”, diz ela.
A secretária de Educação
do município, Alice Miyashita,
destaca que o Cidadãos do
Futuro é um dos mais
importantes projetos sociais
desenvolvido na região e
eventos como o show de
talentos, fortalece ainda mais
o projeto, envolvendo pais e
responsáveis.
“Em nome da Secretaria
de
Educação,
quero

Os alunos vencedores foram premiados pelos organizadores do festival
agradecer a todos os alunos,
bem como aos pais que
tiveram
importante
participação nesse evento.
Muito obrigado, mesmo”, disse

ela.
Alice também está
agradecendo aos servidores e
voluntários do projeto por
contribuir e participar do

mesmo. “Se a gente tem
descoberto talentos, é graças
ao apoio de cada um dos nossos
servidores e toda a nossa
equipe”, frisou a secretária.

NOVEMBRO:

Pregões eletrônicos em Campo Mourão

Seis
licitações
na
modalidade de pregão eletrônico
já foram marcados para o mês
de novembro pela prefeitura de
Campo Mourão. Os avisos
foram publicados no Órgão
Oficial Eletrônico do Município
e divulgados pelo Observatório
Social do Brasil (OSB)/Campo
Mourão.

No dia 4 de novembro
serão realizados quatro
pregões eletrônicos: 9 horas aquisição futura e parcelada
de material para confecção de
crachás de identificação para
os servidores municipais
(registro de preços) e a
aquisição de embalagens para
utilização das unidades de

ensino da secretaria da
educação; 10 horas - aquisição
futura e parcelada de
equipamentos para atender as
necessidades da secretaria da
saúde (registro de preços) e a
aquisição de equipamentos e
mobiliários (meses, totem,
cadeiras, etc.) para auditoria
da
Secretaria
do

Desenvolvimento Econômico.
Para o dia 5 estão agendados
mais dois pregões eletrônicos:
9 horas - aquisição de aparelho
de Raio X fixo e sistema de
digitalização de imagens de Raio
X (CR) para digitalização de
imagens em geral/Secretaria da
Saúde; 10 horas - aquisição de
suplementos alimentares para
terapia nutricional especial de
pacientes atendidos pela
Secretaria da Saúde.

rede
Paraná
Supermercados.
O
período
de
participação vai do dia 17
de agosto a 27 de março
de 2021, até às 23h59.
A apuração será
realizada na loja do
Paraná Supermercados

em Campo Mourão, no
dia 28 de março de 2021,
às 10 horas.
Conforme
o
regulamento do sorteio,
haverá uma urna
individual para cada loja,
onde serão sorteados os
prêmios: uma televisão,
um notebook, um Iphone,
uma Scooters e um vale
compras por loja/urna.
Após o sorteio das urnas
individuais por loja,
todos os cupons serão
reunidos para o sorteio
final do veículo BMW.
O resultado da
apuração dos sorteios
será divulgado no site
oficial e redes sociais do
Paraná Supermercados.
Além divulgação do nome
e
imagem
dos
contemplados
nos
estabelecimentos da
empresa e divulgação na
imprensa local. O
ganhador será avisado por
telefone
e
por
correspondência
conforme
dados
constante de seu cupom.

P05

TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2020

Cuidados com a dengue devem ser
constantes alertam as autoridades
As autoridades do setor
de saúde do Paraná, estão
alertando aos municípios,
para que promovam
campanhas que chamem a
atenção da população, para
os cuidados permanentes,
visando evitar a dengue.
De acordo com as
informações, a temperatura
alta, comum neste período
do ano, pode ser uma das
condições favoráveis para
a proliferação do mosquito
transmissor da dengue.
Historicamente o período
mais crítico para a
ocorrência da doença é no
primeiro semestre do ano.
Por conta disso, o alerta
é para que a população
t e n ha co nsci ênci a da
necessidade de obedecer
todos os cuidados de
pr ev en çã o à do en ça ,
evitando acúmulo de lixo
nos quintais, água parada,
copos plásticos em terreno
baldios, entre outros.
G O IO ER Ê:
Em
Goioerê, o primeiro Lira Levantamento Rápido de
Índices do Aedes Aegypti

de menos de 1%. Nas
visitas realizadas para o
levantamento, a maior
incidência de focos do
mosquito foi em vasos ou
fr a s c o s , p i n ga de i r a s ,
pratos, tanque de obras e
calhas.

Os cuidados com a doença devem ser permanentes: temperaturas altas ajuda na proliferação do mosquito

– realizado no último mês
de setembro, mostrou um
índice de infestação de

1 ,1 % do mos qu i t o
transmissor da dengue, o
que significa que em cada

cem casas uma tem foco
do mosquito.
A infestação está um

pouco acima do aceitável
pela Organização Mundial
da Saúde – OMS - que é

FOCOS: Os bairros
com maiores incidências de
focos do mosquito da
dengue são: Jardim Colina
Verde, Jardim Curitiba,
Vila Guaíra, centro e Vila
Candeias.
APOIO: Para o controle
da dengue, os prefeitos e
secretários municipais de
saúde devem assegurar a
continuidade das ações de
controle focal do mosquito,
casa a casa, pelos agentes
de endemias.
Mas para tanto, devem
garantir a disponibilidade
d e e q ui pa me nt os d e
proteção individual (EPI),
realizar mutirão de limpeza
urbana, convocando a
população para colaborar,
limpando os quintais,
principalmente no período
que antecede as chuvas.

Comarca: municípios eliminam
sífilis e estão aptos à certificação
Os quatro municípios
que integram a Comarca
de Goioerê, estão entre
as mais de 100 cidades
paranaenses
que
conseguiram eliminar a
sífilis congênita e estão
aptos a receber uma
certificação
pela
conquista. A informação
é da Secretaria de Estado
da Saúde.
Além de Goioerê, que
é a sede da Comarca,
figuram no rol de cidades
que venceram a doença
na região, os municípios
de Moreira Sales, Quarto
Centenário e Rancho
Alegre D’Oeste. O Dia
Nacional de Combate à
Sifilis e à Sifilis
congênita
foi
comemorado ontem, 19
de outubro.
De acordo com a
Secretaria de Saúde, a
certificação da Sífilis
Congênita no Paraná
adota como requisito
para os municípios a taxa
de incidência de 1,5 caso

Imposto Zero
O Comitê-Executivo de
Gestão (Gecex) da Câmara
de Comércio Exterior
(Camex) decidiu zerar a
alíquota do imposto de
importação para soja e milho.
O anúncio oficializado no
último sábado, 17, pelo
Ministério da Economia. A
isenção temporária das tarifas
tem como objetivo conter a
alta de preços no setor de
alimentos. Para a soja, a
redução temporária será válida
até 15 de janeiro de 2021 e
abrange o grão, o farelo e óleo
de soja. Quanto ao milho, o
produto foi incluído na Lista
Brasileira de Exceções à Tarifa
Externa Comum (Letec), com

Os números foram apresentados pelo secretário Beto Preto, da Saúde

a cada mil nascidos vivos
nos últimos três anos,
além da proporção
menor que 20% das
crianças menores de 1
ano com sífilis congênita
nos últimos 3 anos e a

redução de 8% para 0%, válida
até 31 de março de 2021. A
decisão foi tomada durante a
175ª Reunião Extraordinária do
Gecex, por propostas dos
ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, no
que tange à soja, e da Economia,
no que se refere ao milho.
Fusão
As administradoras de
shoppings centers brMalls e
Ancar estariam negociando uma
possível fusão, segundo nota
publicada pelo o jornal O Globo.
As duas operadoras têm, juntas,
55 estabelecimentos em seus
portfólios. São 31 da brMalls,
sendo quatro no Paraná, e 24 da
Ancar Invanhoé, que não está

proporção de 80% das
gestantes
com
tratamento adequado para
sífilis nos 2 últimos
anos, entre outros.
A sífilis congênita é
transmitida pela mãe ao

presente no estado. Entre os
motivos para uma possível fusão
estaria uma reação aos prejuízos
sofridos durante a pandemia, com
o fechamento de lojas e atrasos
no pagamento de aluguéis. Em
resposta à notícia, a brMalls
informou que “a companhia
possui como estratégia a
constante avaliação de
oportunidades no setor de
shopping centers”. “Neste
sentido, a brMalls e Ancar
realizaram estudos preliminares
sobre a pertinência da
combinação parcial de seus
portfólios”, disse em nota ao
mercado.
Menos atrativa
A soja brasileira começa a

bebê durante a gestação,
via placentária. Em 2019,
a taxa de detecção de
sífilis adquirida por 100
mil habitantes no Paraná
foi de 92,13%. De sífilis
em
gestante
foi
ficar menos atrativa aos
importadores neste período de
entressafra, já que a
disponibilidade é baixa e os
preços internos estão em
patamares recordes. Assim,
pesquisadores do Cepea indicam
que a demanda se volta aos
Estados Unidos, onde a colheita
está em ritmo intenso,
favorecida pelo clima. No Brasil,
demandantes têm dificuldades
em realizar aquisições de novos
lotes. Com isso, os preços
ofertados no mercado interno
se aproximam dos verificados
nos portos brasileiros. O
Indicador CEPEA/ESALQ
Paraná avançou 2,8% entre 9 e
16 de outubro, a R$ 157,8 a
saca de 60 kg na sexta-feira,
16, e o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa Paranaguá
registrou aumento de 2,3% no
mesmo período, a R$ 159,44/
sc na sexta.
Inteligência Artificial
Ao completar seu primeiro
aniversário, o Hub de

de17,1%; e de sífilis
congênita de 5,8%. Neste
ano, até o momento, a
taxa para sífilis adquirida

por 100 mil habitantes é
de 20,72%, de sífilis em
gestante é de 6,7%; e de
sífilis congênita 2,6%.

Inteligência Artificial do Senai
no Paraná segue firme na sua
missão: acelerar a adoção das
novas tecnologias pelas
indústrias brasileiras. O Hub atua
como um Centro de Provas de
Conceito de Inteligência
Artificial, ou uma “fábrica de
POCs”, para que as empresas
experimentem a aplicação de IA
de forma acessível e ágil. Já
foram desenvolvidos projetos
em parceria com 13 empresas
patrocinadoras: Bosch, Grupo
Boticário, Unimed Londrina,
Rumo Logística, Veltec
Trimble, Cooperativa Integrada,
Agrisolus,
Sicoob
Metropolitano, Farm Go,
Cocamar, CNR, Acesso Digital
e QExpert. A Residência em IA
é um programa promovido pelo
Hub do Senai que busca
impulsionar a formação de
profissionais para atender as
demandas do mercado. Mais
informações
no
site
www.senaipr.org.br/
tecnologiaeinovacao.
Proteção de Dados

A Rede Paranaense de
Compliance realiza no dia 21
de outubro, às 16 horas, o
webinar “Integridade e
Compliance: cases de
implementação de LGPD”. O
evento vai debater de maneira
prática a Lei Geral de Proteção
de Dados. Serão apresentadas
as experiências do Sistema
Fiep, Volvo, KPMG, Philip
Morris e Adama, que
compartilharão
seus
diferentes projetos na área. O
evento é aberto a toda
comunidade e tem como
público principal empresas
com operação no Paraná que
tenham interesse em
compliance e gestão de riscos,
governança corporativa e
integridade.
A
Rede
Paranaense de Compliance
reúne empresas com operação
no estado do Paraná e foi
constituída em 2018 com o
objetivo de disseminar a
cultura de compliance. As
inscrições são gratuitas. Mais
informações: (41) 3271-9568.
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CONTRA-CAPA

Adapar alerta produtores sobre prazos
para a atualização de rebanhos
A Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná
(Adapar) alerta os produtores
rurais que a Campanha de
Atualização dos Rebanhos de
2020 será encerrada no dia
30 de novembro. A
atualização é obrigatória e
quem não fizer não poderá
obter a Guia de Trânsito
Animal (GTA), documento
que permite a movimentação
de
animais
entre
propriedades e para abate nos
frigoríficos.
A
Campanha
de
Atualização de Rebanhos de
2020 teve início em 1º de
maio e este ano está sendo
realizada em uma etapa
única, devido à pandemia do
novo Coronavírus. Os
produtores podem fazer a
atualização no sistema online,
conforme portaria da Adapar
número 78/2020, que inclui
todas as espécies de animais
de produção, visando garantir
a rastreabilidade e a sanidade
de todo o rebanho.
PROPRIEDADES Segundo a Adapar, 230 mil
propriedades no Paraná
devem atualizar seus
rebanhos. Ao todo, são 9
milhões de bovinos, 6 milhões
de suínos, 20 mil aviários,
200 mil cavalos. Até agora
pouco mais de 40% dos
cadastros foram atualizados.
A atualização do rebanho
substitui as campanhas de
vacinação contra febre
aftosa que vinham sendo
feitas duas vezes por ano. A
última
campanha
de
vacinação no Paraná foi em
maio de 2019. O gerente de
Saúde Animal da Adapar,
Rafael Gonçalves Dias
esclarece que os produtores

www.produtor.adapar.pr.gov.br/
comprovacaorebanho. Para
realizar a comprovação, o
produtor (CPF) deve estar
cadastrado na Central de
Segurança do Estado do
Paraná. Nos casos de
necessidade de ajuste no
cadastro inicial (correção de
e-mail, etc.), o telefone de
contato é o (41) 3200-5007.
Para realizar a atualização
presencial, o produtor pode ir
até uma das Unidades Locais
da Adapar, Sindicatos Rurais
ou Secretarias Municipais de
Agricultura.

Atualização é obrigatória para obtenção da Guia de Trânsito Animal para movimentar animais
entre propriedades e para o abate, Campanha será encerrada no dia 30 de novembro no Paraná
continuam
com
o
compromisso de informar o
inventário animal duas vezes
ao ano.
“Neste ano, em função da
pandemia, a campanha de
maio foi emendada com a de
novembro. O produtor pode
atualizar o seu rebanho online,
ou presencialmente em
sindicatos rurais, prefeituras
ou unidades locais da Adapar.
Esse modelo de campanha
começou desde que houve a
suspensão da vacinação no

Paraná, em 2019”, afirmou.
PRAZOS - O produtor
tem até o dia 30 de novembro
para fazer a atualização do
rebanho sem ser penalizado.
Mas a Adapar alerta que,
após 31 de outubro o produtor
que não atualizar o rebanho
já terá dificuldades em obter
a GTA.
Isso porque ela estará
bloqueada para quem não
estiver com o cadastro em
dia. Mas quem precisa do

documento poderá fazer a
atualização na hora, sem
prejuízo da movimentação do
rebanho. A GTA somente
será emitida após a
atualização de todas as
espécies animais existentes
na propriedade. Essa situação
será permitida até 30 de
novembro.
A partir de 1º de
dezembro, o produtor que não
atualizar o rebanho estará
sujeito a outras penalidades
previstas na legislação, como

a autuação e o pagamento de
multa, que pode variar de
acordo com a quantidade de
animais não declarados. A
multa vai incidir sobre cada
animal não declarado a partir
de 1 UPF – Unidade Padrão
Fiscal, que atualmente vale
aproximadamente R$ 100,00
cada unidade.
SISTEMA - O acesso ao
sistema está disponível no site
da Adapar, ou de forma direta
por
meio
do
link

ÁREA LIVRE - O
Paraná é reconhecido
nacionalmente como Área
Livre de Febre Aftosa Sem
Vacinação, desde 1º de
setembro
deste
ano,
conforme
Instrução
Normativa (52/2020) do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
A medida deixou o Estado
mais perto do reconhecimento
internacional
pela
Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE). O
Ministério já formalizou o
pedido à OIE, que está
avaliando o relatório do
Paraná.
“A meta agora é
conquistar o reconhecimento
internacional, que se aprovado
pela OIE, deverá ocorrer em
maio de 2021. A conquista
possibilitará a abertura de
novos mercados e a atração
de investimentos para as
cadeias de suíno, peixe,
frango, leite e bovinocultura
de corte”, afirma o médico
veterinário Walter Riberete,
Coordenador do programa
Paraná Livre de Febre Aftosa
Sem Vacinação.

