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Janiópolis: cemitério
está sendo preparado
para o Dia de Finados

Quarto Centenário:
agricultores assinam
contrato com a prefeitura

Os trabalhos de limpeza,
pintura e melhorias, foram
intensificados nesta semana
pela prefeitura, visando deixar o cemitério preparado
para a visitação que ocorrerá
em 2 de novembro, Dia de
Finados.
CIDADES

Agricultores familiares assinaram quintafeira, os termos de contrato com a prefeitura
para a entrega de produtos alimentícios para
a merenda escolar no
município. CIDADES

Goioerê: os desafios que o próximo
prefeito terá de enfrentar em 2021
Faltam pouco mais de
vinte dias para que os eleitores de Goioerê cumpram a missão de ir às
urnas para escolher quem
vai ser o próximo prefeito da cidade. E enquanto
isso não acontece, a gente se pergunta: o que a
comunidade espera do
próximo gestor?. E quais
as dificuldades que ele
terá pelos próximos quatro anos?. PÁGINA 03

Rancho Alegre:
programas de apoio
às gestantes e idosos
são referências
O município de Rancho Alegre D’Oeste,
pode ser considerado
uma referência regional
em vários setores, mas
em especial quando se
fala em programas sociais voltados a atender
mulheres gestantes e
pessoas idosas. A prefeita Suely Silva, que
tem dado atenção especial à área social.

CREA apresenta
propostas para candidatos
a prefeito de Goioerê

CIDADES

PÁGINA 02

Lideranças entregam carta de intenção
para a construção do Sesc em Goioerê
Já está nas mãos da direção da Fecomercio, a carta
de intenção de doação de um
terreno para a construção de
uma unidade do Sesc em
Goioerê. A carta foi entregue
on tem, d uran te evento
realizado na capital do estado.
PÁGINA 05
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Copacol chega aos 57 anos com meta de
atingir R$ 5,2 bilhões em faturamento
Nacionalmente reconhecida pelas oportunidades geradas, a Copacol chega aos 57 anos
de existência, primando
pela excelência dos produ tos tran spo rtad os
para mais de 60 países.

Com mais de 10 mil colaboradores e seis mil
cooperados, o faturamento estimado para este ano
é de R$ 5,2 bilhões. Em
2019, o total movimentado foi de R$ 4,4 biPÁGINA 04
lhões.

Moreira Sales: prazo para obras e limpeza
em túmulos no cemitério termina no dia 28
A po p u la ç ã o d e
Moreira Sales tem até
o dia 28 de outubro
para terminar as obras
d e co n s t r u çã o e

reformas nos túmulos
do Cemitério Municipal. Já os serviços de
limpeza poderão ser
feitos até o CIDADES
dia 31.

Hoje tem vacina contra paralisia
infantil em três UBS de Goioerê
PÁGINA 03

P02

SÁBADO/DOMINGO, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2020

CREA apresenta propostas para
candidatos a prefeito de Goioerê
Mentira tem pernas curtas I
O prefeito Pedro Coelho foi muito criticado esta
semana, ao afirmar que assumiu a prefeitura de
Goioerê endividada. O assunto promoveu debates
acalorados na sessão plenária da Câmara Municipal
e também nas redes sociais. É que o antecessor de
Coelho, o ex-prefeito Beto Costa, deixou a prefeitura
com todos os fornecedores pagos e ainda com mais
de R$ 6 milhões em caixa.
Mentira tem pernas curtas II
Segundo o vereador Agilson Flausino, o prefeito
estaria propagando em reuniões de campanha, que
os vereadores seriam culpados pelo fracasso de sua
administração, o que não é verdade. “Ele tenta
reverter sua rejeição, atribuindo aos vereadores o
seu fracasso”, disse.
Pé na estrada I
Dos quatro candidatos a prefeito de Goioerê,
Pedro Coelho, Betinho Lima e ‘Brito da Saúde’ não
têm parado um minuto. Levantam cedo, participam
de reuniões no comércio, vão para os bairros e
fecham o dia com encontros realizados por
candidatos a vereador.
Pé na estrada II
Com a proximidade do dia da eleição, a tendência
é de que a correria para os candidatos seja ainda mais
intensa com a chegada da semana que vem, mas o
ritmo deve aumentar mesmo a partir de 1º de
novembro.
Sesc em Goioerê I
Já está nas mãos da direção da Fecomercio, a
carta de intenção de doação de um terreno para a
construção de uma unidade do Sesc em Goioerê.

Buscando contribuir com
melhorias da gestão pública, o
Co nselho Region al de
Engenharia e Agronomia do
Paran á – CREA – está
realizando reuniõ es com
candidatos a prefeito em todo o
estado, oportunidade em que é
apresentado um diagnósticos
de problemas e propostas de
soluções na implantação de
políticas públicas nas áreas das
Engenharias, Agronomia e
Geociências.
A iniciativa conta com a
parceria de entidades de classe
e instituições de ensino superior,
com a apresentação sendo feita
a candidatos a prefeito em 33
municípios paranaenses até o
dia 15 de novembro, data das
eleições municipais.
Em Goioerê, a apresentação
aconteceu na última quintafeira, com a participação dos
candidatos Pedro Coelho,
Betinho Lima e ‘Brito da
Saúde’, sendo que as entidades
parceiras foram a Associação
dos Engenheiros Agrônomos
da Região d e Go ioer ê,
representada pelo engenheiro
agrônomo Gilberto Shiguetaka
Matushita e o Sindicado dos
En genh eir os d o Paran á,
representado pela engenheira
agrônoma Losani Perotti e pelo
engenheiro civil Expedito
Goulart.
As pr opo stas, p ara a
inclusão em planos de governo
dos prefeituráveis, foram

O candidato Brito da Saúde com representanes do CREA e Sindicato dos Engenheiros
elaboradas por profissionais
técnicos
altamen te
especializad os
q ue
voluntariamente participam
deste trabalho com o CREAPR.As pro postas, par a a
inclusão em planos de governo
dos prefeituráveis, foram
elaboradas por profissionais
técnicos
altamen te
especializad os
q ue
voluntariamente participam
deste trabalho com o CREAPR.
Para o p residen te do
CREA-PR, engenheiro civil
Ricardo Rocha, a ação é das
mais importantes e defende os
pr incípios
de
gestão
democrática e de cooperação,
além de abrir espaço para
fomentar a participação dos
profissionais jurisdicionados ao
Conselho nas gestões públicas.

Sesc em Goioerê II
A carta foi entregue ontem, durante evento
realizado na capital do estado, com a presença do
presidente da ACIG, Alexandre Cândido, além de
outros empresários, como Francisco Scarpari Neto,
que se propôs em doar o terreno.
Virou notícia estadual
O município de Goioerê foi notícia estadual
nesta semana, figurando na capa dos principais jornais
do Paraná. É que a cidade é a primeira do estado a
oferecer o curso de Física Médica, que será
ministrado a partir do ano que vem no Campus
Regional da UEM. Uma vitória importante, garantida
através de muita articulação política.
De olho na Câmara
Nos bastidores da campanha em Goioerê, cresce
a movimentação de dirigentes partidários
empenhados em garantir a eleição de seus candidatos
a vereador. Em alguns casos, a orientação é para nem
pedir voto para prefeito e só para vereador.
De olho nas pesquisas
Preocupados em saber a tendência do voto nessa
reta final da eleição, candidatos a prefeito estão
empenhados nas pesquisas de opinião. Em Goioerê,
segundo as informações, pelo menos três pesquisas
foram encomendadas por grupos partidários. Os
levantamentos estão em fase de conclusão, mas a
princípio, nenhuma deverá ser registrada na Justiça
Eleitoral, o que desautoriza a divulgação dos
números.
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O candidato Betinho Lima durante o evento com
representantes do CREA e Sindicato dos Engenheiros

Pedro Coelho também
”Nesta etapa, o foco será
para que as propostas sejam
incorporadas aos Planos de
Governos. Para 2021, vamos
atuar junto às associações de
mu nicípio s, Câmaras de
vereadores e à Assembleia
Legislativa do Paraná. Na
esfera federal, atuaremos com
a bancada paranaense na
Câmara dos Deputados e no
Senado Federal, para que os
parlamentares em Brasília
possam destinar recursos e
projetos para as propostas
apresentadas”, diz ele.
SOBRE A AÇÃO: A
Agenda Parlamentar é um dos
programas mais importantes do
Crea-PR. Os materiais
produzidos para a edição de
2020, por conta das eleições
municipais, estão disponíveis no
site:
https://
agen d ap arlamentar .creapr.org.br/.
São 30 cadernos técnicos
finalizados e outros 10 em
produção que serão publicados
nos próximos dias. Já o total de

participou da sabatina
EDBMs soma mais de 200
estudos de diversos temas,
como: plano de auxílio mútuo
par a en fren tamento de
tragédias; segurança alimentar;
preservação permanente de
microbacias hidrográficas;
ações de redução de doenças
relacionad as aos riscos
psicossociais; programa Casa
Fácil;
estr utur ação
e
valorização do quadro técnico
municipal;hortas comunitárias
urbanas; coleta seletiva de
resíduos sólidos urbanos
recicláveis; sinalização de
trânsito; estradas e sinalização
ru ral; acessibilidade em
calçadas
Integram o Crea-PR quase
90 Entidades de Classe e 70
instituições de Ensino Superior.
Ao todo, são mais de 100 mil
profissionais e 20 mil empresas
registradas no Conselho. Já a
formação acadêmica contempla
mais de 500 cursos superiores
e cerca de 100 mil acadêmicos
nas ár eas
afetas às
Engenharias, Agronomia e
Geociências.

Eleições 2020: idosos terão
horário especial para votar
A exemplo do que acontecerá
em todo o País, idosos de
Goioerê terão um horário especial
de votação no dia da eleição. De
acordo com o Cartório Eleitoral,
as seções serão abertas uma hora
mais cedo, sendo que das 7 horas
às 10 horas, o horário será
preferencial para as pessoas com
idade acima de 60 anos.
Outra orientação, é que os
eleitores só poderão entrar nos
locais de votação se estiverem
usando máscaras. O uso deverá
ser feito em todo o percurso, até
chegar à seção eleitoral. Não
será permitido se alimentar, beber
ou realizar qualquer ato que exija
a retirada da máscara.
As mãos de verão s er
higienizadas com álcool em gel
antes e depois de votar. O
produto será disponibilizado nos
locais de votaç ão. O
TSE recomenda que o eleitor
leve sua própria caneta para
assinar o caderno de votação.
A distância de um metro entre
as demais pessoas que estivem
na sala também deverá ser
mantida. Serão feitas marcações
no chão com adesivos para
indicar o distanciamento correto.
O eleitor tambémdeverá levar
uma caneta para assinar a folha
de votação, uma vez que não

Idosos deverão ser os primeiros a votarem no dia da eleição
haverá canetas para serem
compartilhadas nas seções
eleitorais.
A equipe do Cartório Eleitoral
de Goioerê pede ainda, que as
pessoas comuniquem seus
amigos e familiares sobre essas
novas regras, em especial aos
idosos.
A Justiça Eleitoral recomenda
que os eleitores que estiverem
com sintomas de Covid-19 não
devem comparecer ao local de
votação.
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Goioerê: os desafios que o próximo
prefeito terá de enfrentar em 2021
Faltam pouco mais de vinte
dias para que os eleitores de
Goioerê cumpram a missão de
ir às urnas para escolher quem
vai ser o próximo prefeito da
cidade. E enquanto isso não
acontece, a gente se pergunta:
o que a comunidade espera do
próximo gestor?. E quais as
dificuldades que ele terá pelos
próximos quatro anos?.
São pergunta pertinentes e
para aqueles que não sabem,
quem assumir a prefeitura de
Goioerê, terá inú mero s
desafios pela frente, como
melhorar a saúde da população,
com a contratação de médicos
especialistas, zerar a fila por
exames, valorizar mais os
profissionais da área e garantir
mais remédio nas farmácias
básicas.
É assim que pensa Kethin
Mayar a Siqu eira Sou to ,
moradora do bairro Santa Casa.
Segundo ela, o maior desafio
d o pr óximo pr ef eito , é
justamente melhorar a saúde,
em especial o atendimento nas
UBS. “O atendimento, em
especial por parte de que faz a
recepção aos p acientes,
precisa ser melhorado, ser
mais humanizado”, destaca
ela.
Mãe de uma criança de
dois anos, Kethin diz que
apesar da UBS de seu bairro
contar com pediatra, a saúde
ainda deixa a desejar. “A gente
sabe que não está fácil para
ninguém e o bom atendimento,
com carinho, pode ser o grande
diferencial, por isso afirmo que
pr ecisa ser melh or ad o”,
completou ela.
Do mesmo pensamento
comunga Lorena Roberta
Fernandes, que diz que o
principal desafio do próximo
prefeito será a saúde. “Nossa

Claudinéia: geração de
empregos é prioridade
saúde não está boa. É preciso
inv estir mais, co m a
con tr atação d e médico s
especialistas e atendimento
mais rápido. Creio que este é o
desafio de quem assumir a
prefeitura em 2021”, disse ela.
Na verdade, são muitos os
problemas e desafios que o
p ró ximo gesto r terá d e
enfrentar, mas o maior deles,
ao que tudo indica, será a
promoção de geração de
emprego e renda. Há anos,
Goioerê é obrigada a ver seus
filhos deixarem a cidade em
busca de empregos em centros
maio res e essa realidade
precisa ser mudada.
“Na minha opinião o maior
desafio de quem assumir a
prefeitura no ano que vem,
será a geração de emprego”,
diz Claudinéia de Oliveira,
mor ad or a
do
Jar dim
Primavera. Desempregada,
ela diz que o município precisa
de um gestor que trabalhe para
fomentar esse setor, sem a
necessidade das pesso as
saír em d a cidade p ar a

Adilson: área esportiva
precisa melhorar
sobreviver.
Este também é o
pensamen to d e Ad ilso n
Rob er to Prates Fialho ,
morador da Vila Candeias. Ele
cita que Goioerê precisa de
indústrias, ainda que pequenas,
mas que gerem empregos para
as p esso as d a cidade.
“Infelizmente a gente sofre por
conta do desemprego”, diz ele.
Adilson cita também, que
um dos desafios do próximo
prefeito, será a melhoria do
setor de esportes. “Nosso
esporte está abandonado. Os
camp os estão n o mato ,
alamb rados destr uídos e
ninguém faz nada”, citou,
acrescentando que o próximo
gestor tem que investir em
obras de reformas e melhorias
das praças esportivas. “Não
tem um campo bom para
no ssos filhos praticar em
f uteb ol, po r exemplo”,
concluiu.
Além da ger ação d e
empregos, o próximo prefeito
d ev e aind a implemen tar
políticas públicas para redução

Kethinn: melhorar
atendimento na saúde
do déficit habitacional. A
construção de novas casas
populares para as famílias de
baixa renda deve ser prioridade
do novo gestor.
Já na área da educação,
Goioerê r egistr ou alguns
av an ço s co m a atual

Lorena: contratação de
especialista para a saúde
admin istr ação ,
co m
investimentos em obras de
refo rmas d e esco las e
CEMEIs, aumento da oferta
de vagas nas creches, no
entanto falta uma política de
valorização do professor e
novas oportunidades para

capacitação, que agora se
tornará ainda mais necessária
em virtude da pandemia.
No campo da Cultura, o
próximo prefeito da cidade
precisará implantar política de
valorização aos artistas locais,
cr iand o
espaço s
e
op or tu nidades para se
apresentarem em público.
No esporte, o fomento ao
futebol amador não pode ser
deixado de lado, além da volta
da realização de competições
envolvendo as comunidades
locais, em especial os bairros
da cidade. Também se fará
necessár io apo io p ar a
p ar ticipação de o utras
modalidades nas competições
regionais e estaduais.
“Sem dúvida. O próximo
prefeito precisa melhorar a
saúde, acabar com as filas que
sempre foi um problema para
aqueles que precisam de uma
consulta ou de um exame. O
atendimento tem que ser mais
rápido”, destacou Lorena.

Senai possui conhecimento, equipamentos e
estrutura para capacitar trabalhadores do setor

Hoje tem vacina contra paralisia Senai é essencial para qualificar
infantil em três UBS de Goioerê profissionais na retomada da indústria

Três unidades de saúde vão funcionar neste sábado para atender as crianças

Com a baixa procura
pela vacina contra a poliomielite – a paralisia infantil – a Secretaria de Saúde
de Goioerê, vai abrir neste
sábado, três Unidades
Básicas de Saúde, que
estarão atendendo das 8 às
17 horas.
Estarão abertas as UBS
da Vila Guaíra, Santa Casa
e o Posto de Saúde Central,
que funciona próximo da
Unimed. Devem ser
vacinadas todas as crianças
com idade entre seis
meses e cinco anos incompletos.
A campanha vai até dia
30 de outubro e durante a
próxima semana o
atendimento será realizado em todas as Unidades

de Saúde do município. As
UBS também emitem a
declaração de vacinação,
exigida na matrícula de
crianças nas escolas das
redes pública e privada.
De acordo com a Secretaria de Saúde, cerca
de 400 crianças ainda não
receberam a vacina contra
a paralisia infantil em
Goioerê. “A gente pede
aos pais que levem seus
filhos porque no dia D,
realizado no sábado anterior, colocamos toda uma
estrutura de atendimento
e a procura foi muito
baixa”, diz a enfermeira
Lilian Ohara.
A enfermeira cita que a
vacinação é muito importante para garantir a

imunidade das crianças
contra a paralisia infantil,
uma doença que quando
não mata deixa sequelas
motoras nas crianças,
como a paralisia em membros inferiores.

O
d esemp r ego ,
acentuado pela pandemia
do novo coronavírus, bate
recordes no Brasil e atinge
mais d e 14 milhõ es de
pessoas. No Paraná, o
cenário já é de recuperação
e a indústria é o segmento
q u e mais tem ger ad o
emp r ego s.
Mu itas
emp r esas,
in clu siv e,
começam a sentir falta de
trabalhadores qualificados
p ar a o cu p ar as n o v as
vagas. Para atender tanto
as n ecessid ad es d a
p o p u lação q u e b u sca
r eco lo cação q u an to a
demanda das indústrias,
gan h a
ain d a
mais
importância o trabalho do
Senai, instituição que há
quase 80 anos é referência
na formação de mão de
obra para o setor no país.
“O
Sen ai
tem
importância vital para a
indústria brasileira, que
d if icilmente ter ia se

d esen v o lv id o sem
a
excelên cia d a f o r mação
técn ica d a in stitu ição ”,
afirma Carlos Valter Martins
Pedro, presidente do Sistema
Fiep, entidade à qual o Senai
está ligad o n o Par an á.
“Mu itas d as p r o f issõ es
in d u str iais
exigem
tr ein amentos complexo s,
com orientação de técnicos
d e en sin o qu alif icad o s,
cu mp rimen to de no rmas
específicas e utilização de
equipamentos adequados.
Quem possui o conhecimento
e a estrutura necessária para
isso é o Senai”, acrescenta.
Para Carlos Valter, a
instituição deve ser ainda
mais valorizada no momento
atual, em que o estado e o
país se preparam para uma
recuperação econômica mais
intensa e precisam investir
na
cap acitação
p ar a
incentivar a recolocação dos
d esemp r egad o s.
“Trabalhamos pela indústria,

em todo o Paraná, e o Senai
tem totais condições de
co n tr ib u ir co m esse
movimento de retomada”,
diz.
Estrutura – Dados do
Senai nacional apontam
que, desde o início da
p an d emia, em mar ço ,
foram registradas mais de
1 milhão de matrículas em
cursos autoinstrucionais de
in iciação
e
ap er f eiço amen to
profissional. Número que
reforça o interesse das
p esso as
p ela
profissionalização e o papel
do Senai. No Paraná, são
mais d e 50 u n id ad es
o f er ecen d o cu r so s d e
iniciação, aprendizagem
industr ial, qualificação,
aperfeiçoamento e cursos
técn ico s,
além
de
gr ad uação tecn ológica,
extensão e pós-graduação
por meio das Faculdades
da Indústria.
Para saber mais sobre
os
cu r sos,
acesse
se n a ipr. o rg . br/
cursocerto.
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Copacol chega aos 57 anos com meta de
atingir R$ 5,2 bilhões em faturamento
Nacionalmente reconhecida
pelas oportunidades geradas, a
Copacol chega aos 57 anos de
existência, primando pela
excelência d os produtos
transportados para mais de 60
países. Com mais de 10 mil
colaboradores e seis mil
cooperados, o faturamento
estimado para este ano é de R$
5,2 bilhões. Em 2019, o total
movimentado foi de R$ 4,4
bilhões. “A confiança é a base
das nossas atividades.
Construímos ao longo dessas
décadas uma relação concreta
e transparente com todos. A
seriedade faz da Copacol um
verdadeiro exemplo para o nosso
País. O resultado é
consequência de todo um
trabalho estratégico e sabemos
que o nosso caminho ainda tem
grandes desafios pela frente.
Temos a certeza que vamos
chegar longe”, afirma o
presidente da Copacol, Valter
Pitol.
A Cooperativa deu

a Copacol e a Unitá (mantida na
parceria com a Coagru) abatem
700milaves por dia. São 160mil
tilápias processadas por dia, por
meio das unidades industriais de
peixes em Nova Aurora e
Toledo, com meta de chegar a
225 mil até 2023. Em parceria
com a Frimesa, a cooperativa
também investe em suinocultura:
são 335 mil suínos e 11 milhões
de litros de leite entregues por
ano.

Vista aérea do complexo industrial da Copacol em Cafelândia: produção e geração de emprego
importantes passos para o
crescimento: adquiriu cinco
unidades de recebimento de
grãos no Sudoeste do Paraná,
uma unidade industrialde Peixes
em Toledo e uma área para a
construção de a UPD (Unidade
de Produção de Desmamados),
em Jesuítas. Outra grande obra

Valter Pitol, presidente da Copacol

que modernizará o transporte
dos produtos é o Centro de
Distribuição, no Distrito da
Penha, em Corbélia, que inicia a
armazenagem de produtos
frigorificados da Copacola partir
de
dezembro.
Com
investimentos
de
aproximadamente R$ 120
milhões, as instalações terão a
capacidade para armazenar 15,5
mil toneladas de produtos.
O trabalho consistente tem o
reconhecimento de autoridades
do agronegócio nacional. “Ao
longo dessas décadas, a Copacol
tem exercido importante papel
no contexto do desenvolvimento
econômico e social dos
municípios da sua região de
atuação. Em sua caminhada,
cresceu, co m solidez e
seguranc’a, de maÞos dadas
com os seus associados, que
sempre acreditaram na forc’a
da sua cooperativa. Provou que
a uniaÞo pode promover, de

forma coletiva, grandes avanços
e transformações, e, hoje, conta
com mais de seis mil agricultores
cooperados, além de 14,5 mil
colaboradores [incluindoa Unitá,
em parceria com a Coagru] e
um faturamento crescente”, diz
a ministra da Agricultura, Tereza
Cristina.
O
crescimento
da
cooperativa é acompanhado de
perto por representantes do
setor, que
colaboram
diretamente nodesenvolvimento
do agronegócio. “A Copacol é
uma cooperativa moderna,
industrializada e de resultados sem perder a característica
familiar. Quando pensamos na
Copacol vem a cabeça uma
palavra que resume a ação que
desempenh a,
que
é
oportunidade. A Copacol sabe
criar oportunidades”, afirma José
Roberto Ricken, presidente da
Ocepar (Organização das
Cooperativas do Estado do

Depois de ganhar prêmio, projeto da
UTFPR pode estar com dias contados
Depois de ser reconhecido
nacionalmente, inclusive com
menção h on ro sa n o I
Co ngresso Nacion al d e
Inovação e Popularização da
Ciência, o projeto de fabricação
e doação de produtos de
limpeza e higiene, idealizado
por um grupo de professores,
estudantes e colaboradores
extern os d a UTFPR –
Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – campus
de Campo Mourão, pode estar
com os dias contados.
É o que informa o professor
Adriano Lopes Romero, um
dos coordenadores do projeto,
uma vez que, segundo ele, o
espaço físico utilizado de forma
provisória no campus da
UTFPR, não atende o volume
de produção que o projeto tem
capacidade de fabricar.
O professor explica que o
grupo está buscando entre os
municípios parceiros uma
alternativa para a continuidade

Projeto pode acabar, caso providência não sejam tomadas
do projeto, que necessita de
um espaço definitivo em
Campo Mourão ou nas outras
cidades parceiras. “Como a
gente não tem uma solução
prevista, devemos encerrar a
atividade no início do mês de
novembro”, informa ele.

De acordo com o professor,
apesar do grupo contar com
uma quantidade de insumos
suficiente para a produção de
produtos de limpeza por alguns
meses, a falta espaço para o
trabalho não possibilita ações
futuras. “Infelizmente, apesar

de termo s insu mos para
trabalharmos mais alguns
meses, a falta de espaço nos
obriga a parar”, frisa.
O projeto foi idealizado com
o objetivo de contribuir com as
ações de enfrentamento à
pandemia do coronavírus.

Paraná).
N
O
V
O
S
COOPERADOS: Com a
expansão das atividades, a
cooperativa aumentou as
chances de produtores terem
um novo futuro no agronegócio.
É o caso do cooperado Paulo
Amado, que há quatro anos
investiu na piscicultura. Ele
deixou de lado a profissão de
construtor e levou a família para
trabalhar no campo. “Estamos
muito satisf eitos com os
resultados. Todos trabalhamos
com a piscicultura – nunca pensei
que isso seria possível. Hoje nos
dedicamos ao que é nosso”,
afirma o cooperado.

AGR ADEC IM EN TO:
Para agrad ecer o bom
desempenho das atividades que
garante o desenvolvimento de
toda a região, a cooperativa
realizou nesta sexta-feira, dia
23, uma missa em Cafelândia.
Em Goioerê a missa em ação
de graças também aconteceu
ontem, na Igreja Matriz Nossa
Senhora das Candeias. Em
Nova Aurora, a missa será
realizada neste sábado, na Igreja
Matriz São Roque, dia 24, às
19h30.

ESTRUTURA: Ao todo, a
cooperativa possui 20 unidades
de recebimento de grãos e
insumos, que estocam mais de
1,2milhão de tonelada de milho,
soja e trigo ao ano. Na avicultura,

HISTÓRIA: A Copacol
(Cooperativa Agroindustrial
Consolata) foi fundada em 23
de outubro de 1963 pelo Padre
LuIs Luise e mais 32 agricultores
migrantes dos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Na época, a Cooperativa surgiu
com o objetivo de distribuir
energia elétr ica aos seus
cooperados, mas seis anos
depois, em 1969, foi
desmembrada deste setor para
atender especificadamente a
agricultura, que se destacava na
produção de feijão, arroz, milho
e café.

“Nossa intenção foi ajudar as
pessoas, em especial àquelas
de menor poder aquisitivo, a
ter um produto para promover
a higienização de suas casas e
dos seus familiares”, diz o
professor.
Segun do ele, até o
momento foram doados cerca
de 32 mil litros de produtos de
limpeza, entre sabão líquido,
desinfetante, álcool glicerinado
80%, água sanitária e sabonete
líquido. Os produtos foram
repassados às famílias em
situação de vulnerabilidade
social e Sistema Único de
Saúde em Campo Mourão,

Quarto Centenário e Rancho
Alegre D’Oeste.
Denominado de “UTFPR campus Campo Mourão e
municípios unidos no combate
à disseminação da COVID19”, o projeto é financiado pela
UTFPR e MEC, send o
coordenado pelos professores
Rafaelle Bonzanini Romero,
Adriano Lopes Romero e
Stephani Caroline Beneti da
UTFPR. A operacionalização
do projeto é realizada com o
apo io d e estu dantes d e
graduação e de colaboradores
externos (Stenio Cristaldo
Heck e Leila Isabel da Silva).
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Lideranças entregam carta de intenção
para a construção do Sesc em Goioerê
Já está nas mãos da
direção da Fecomercio, a
carta de intenção de doação
d e u m terren o p ara a
construção de uma unidade
do Sesc em Goioerê. A
carta foi entregue ontem,
durante evento realizado na
capital do estado.
Além da carta, um grupo
de empresários de Goioerê,
liderados pelo presidente da
ACIG, Alexandre Cândido,
ap res en ta ram
à
Fecomercio, o mapa do
terreno, mostrando toda a
área que será doada em
caso da entidade dizer sim
à reiv in d icaç ão d o s
goioerenses.
O presidente da ACIG
cita que este é o primeiro
p as so , p ara q u e a
construção do Sesc possa
ser u m a realid ad e em
Goioerê. “Estamos dando
o primeiro passo e partir de
agora caberá à direção da
Feco m ercio avaliar se
autoriza a destinação de
uma unidade do Sesc para
a nossa cidade”, disse.
Ainda de acordo com o
presidente da ACIG, o Sesc
poderá ser uma conquista

do Sesc.

Lideranças empresariais de Goioerê, durante entrega da carta de intenção ao presidente da Fecomercio, Darci Piana

importante para Goioerê,
uma vez que instalado no
mu nicípio, irá oferecer
o p ortu n id ad es so ciais,
educacionais, artísticas,
bem como de saúde e lazer,
não
só
p a ra
os
trabalhadores do comércio,
m a s p a ra to d a a
comunidade.
“Sem dúvida nenhuma,
é algo imp o rtan te qu e
estamos buscando para
nossa cidade, em especial
para os comerciários, que

p o d erã o c o n t ar c o m
diversos serviços que serão
o ferecid os p elo Sesc”,
comenta Alexandre.
O empresário Devanir
Silvério , d eleg ad o co
Sindicato do Empresarial
do Comércio, explica que a
manifestação de intenção
de construção do Sesc em
Goioerê, surgiu depois de
u m levantam en to p ara
conhecer as necessidades
da região. “Na verdade é
uma ideia que vem sendo

amadurecida há tempos,
mas agora vamos concluíla”, destaca ele.
Para o evento d esta
se x ta- feir a,
e star ão
presentes, além de Devanir
Silvério e o presidente da
Sesc, Alexandre Cândido,
o presidente do Sindicam,
Nelson Bizoto e um grupo
de empresários de Goioerê,
en t re e les, Fra n cis co
Scarp ari Neto, q u e se
p ro ntificou em d oar o
terreno para a construção

HI STÓRICO:
Segundo Devanir Silvério,
o projeto de instalação do
Se sc e m Go io e rê f o i
iniciado no final do ano
passado e fortalecido com
a intenção de doação de
uma área de cerca de 2
alqueires, feita pela Goioerê
Empreendimento, através
do empresário Francisco
Scarpari Neto. O terreno
está localizado próximo ao
Parque de Exposições. A
p r evis ão é d e q u e a
construção seja iniciada no
próximo ano.

O empresário Francisco Scarpari Neto mostra
mapa do terreno ao presidente da Fecomercio

Santa Casa é beneficiada com R$ 12,8 mil
do troco solidário do Paraná Supermercado
A Santa Casa de Goioerê recebeu nesta sexta-feira, 23, cerca de
R$ 12.897,67 do Paraná Supermercado, através da campanha ‘Troco
Solidário’.
A campanha tem o
objetivo de estimular a
c o m u n id a d e
a
participar da promoção
de uma sociedade melhor e mais humana. Segu n d o e le , a lé m d a
doação dos clientes, o

Paraná Supermercado
complementa o valor.
O ‘Troco Solidário’
já beneficiou várias instituições nos municípios onde a rede atua e de
acordo com a direção
do Paraná Supermercados, seu grande mérito
está na participação do
cliente que, juntamente com a rede, ajuda a
transformar a vida de
muitas pessoas.
Par a part icipar da

campanha, o cliente diz
ao caixa do Paraná Supermerca dos
que
deseja doar seu troco.
A doação é registrada
no sistema do supermercado.
A entrega da doação
foi feita pela empresária Lelia Tonello da Luz
e o gerente Luiz. O Provedor da Santa Casa,
Gerson de Brito, agradeceu. “Nosso muito
obrigado. Esse dinheiro vai nos ajudar e muito”, disse.

Associação de Apicultores produz
mais de 19 mil quilos de mel por ano
Dados do Instituto de
Desenvolvimentos Rural
do Paraná – IDR e Secretaria Municipal de Agricultura, apontam que em média, a Associação de Apicultores de Goioerê, que é
composta por produtores
do município e também de
Moreira Sales e Rancho
Alegre D’Oeste, produz
cerca de 19.500 quilos de
mel por ano.
Os números são resultados de diagnóstico feito
no dia 6 de março deste
ano e apresentados pelo engenheiro agrônomo Salvador Antonio Sarto. Ainda
de acordo com os dados,
existem 30 apicultores

com 650 colmeias em
produção. O beneficiamento e envasamento do
mel, são feitos na Casa do
Mel, que fica em Goioerê.
Para potencializar esta
atividade, associados e seus
diretores decidiram adquirir também equipamentos
para a produção da cera
alveolada, composta por
uma derretedora de cera a
vapor, um laminador de
cera elétrico e um cilindro
alveolador.
Com esses equipamentos a associação pretende
oferecer aos seus associados, a oportunidade de produzirem suas próprias ceras alveoladas com menor

Casa do Mel tem sido fortalecida
com ações em favor da apicultura

custo.
FATORES CLIMÁTICOS: - Técnicos do IDR e
Secretaria da Agricultura
de Goioerê, estão acompanhado atividade apícola
no
município
e
comunidades vizinhas.
E neste inicio de primavera, tem se observado a
ocorrência de chuvas irregulares e as temperaturas
acima da média histórica
para o período, prejudicando a atividade apícola.
Esse aumento de temperatura afeta a vida das
abelhas dentro das colônias, uma vez que essas alterações acarretarão em redução das áreas de alimento disponível.
CURSO: Dentro da
proposta de fortalecer essa
atividade, o IDR, com
apoio do Sindicato Patronal
e Secretária da Agricultura
do Município de Goioerê,
realizou treinamentos pelo
Senar-PR, com o curso
básico a introdução à atividade apícola em 2019. Para
o próximo ano, em 2021,
será realizado outro curso
que irá tratar do manejo
das colmeias.

A entrega da doação foi feita ontem de manha no supermercado em Goioerê
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Adapar esclarece regras sobre o
uso do Paraquat na safra 2020/21
A Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná
(Adapar) mantém as
orientações
para
produtores, comerciantes
e profissionais da
agronomia sobre o uso de
agrotóxicos com o
ingrediente
ativo
Paraquat. A resolução da
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa) que proibia o uso
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 que estão em
estoque, adquiridos até a
data limite, para o manejo
dos cultivos na safra
agrícola de 2020/2021,
com algumas restrições.
Por meio da RDC nº
428/2020, de 7 de
outubro, a Anvisa criou
um calendário específico
para aplicação, e
autorizou o uso do
Paraquat em estoque
conforme região e cultura
em prazos determinados
(veja a tabela). A alteração
foi um pedido de
produtores rurais que
ainda possuem estoques

recomendações da receita
agronômica e do
fabricante, o agricultor é
responsabilizado.

Resolução da Anvisa que proibia o uso e a comercialização do produto
em todo o território nacional a partir de 22 de setembro foi alterada

na propriedade ou em
depósitos
das
cooperativas e revendas.
“Os comerciantes de
a g r o t ó x i c o s ,
cooperat ivas
de
agricultores e revendas
podem dist ribuir os
produto s
com
o
ingrediente até 15 dias
antes do término do prazo

máximo pr evisto no
calendário da Anvisa, na
respectiva cultura e
região, considerando 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.
FISCALIZAÇÃO – A
comercial ização do
Paraquat
continua
proibida. Tosato explica
que, caso os fiscais da
Adapar
encontrem
estoques de agrotóxicos

com o ingrediente no
comércio, o produto será
interditado e o fabricante
notificado para recolher.
Se forem encontradas
notas fiscais com data de
venda a partir de 22 de
setembro, o comerciante
será autuado. Em caso de
aplicação de agrotóxicos
em desacordo com as

PROIBIÇÃO -Arazão
para a proibição do
Paraquat é o alto
potencial de risco para a
saúde
humana,
principalmente para os
agricultores expostos ao
produto. Desde a emissão
da RDC nº 177, em 2017,
que determinava o fim da
comercialização em 22 de
setembro de 2020, a
Adapar iniciou as
orientações, segundo o
gerente de Sanidade
Vegetal, Renato Rezende
Young Blood. “Mesmo
assim, houve casos de
descumprimento da
resoluçã o
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
encaminh ados
ao
Ministério Público com
vistas às sanções
criminais, conforme o
artigo 15 e 16 da Lei
Federal nº 7802/1989.
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Rancho Alegre terá recursos para
construir mais 33 casas populares
O município de Rancho
Aleg re D ’ O es te d ev e
iniciar ainda este ano, logo
após o período eleitoral, a
co nstrução d e mais 33
casas populares, visando
atender famílias da cidade
que ainda não têm moradia
própria.
O anúncio das casas foi
feito nesta semana, durante
visita q u e o dep u tad o
Alex an dre Curi fez ao
município. Ele disse que o
p ro je to
e st á
bem
adiantado e que tão logo
termine o período eleitora,
o co n v ên io d ev e se r
assinado.
Durante visita a Rancho
A le gr e, o d ep u t ad o
aproveitou para visitar o
local onde as casas serão
construídas, citando que a
administração terá total
apoio do governo estadual
para este empreendimento.
Ainda em Rancho Alegre,
o d eputado destaco u a

p lu viais, m eio -fio e
pavimentação asfáltica.
Por sua vez, a prefeita

Suely Silva disse que além
da infraestrutura, que é das
melhores, as casas serão

construídas em um terreno
que está localizado em uma
região privilegiada.
O p ró x im o p as so ,
segundo a prefeita, será a
in stalação d a red e d e
energia elétrica, bem como
a instalação da rede de
abastecimento de água. O
deputado Alexandre Curi
garantiu apoio para agilizar
a instalação junto à Copel
e Sanepar.
“Eu posso garantir à
p o p u lação d e Ran ch o
Alegre, que estas 33 casas
terão a sua con stru ção
iniciada ainda este ano”,
disse ele.
A prefeita Suely ainda
agradeceu ao deputado,
que segundo ela, tem sido
um parceiro importante do
município, inclusive tendo
garantido R$ 500 mil junto
ao governo do estado para
a pavimentação asfáltica
do futuro conjunto Morada
Vida Nova.

Programas sociais de apoio às
gestantes e idosos são referências

divertem através de atividades
físicas e danças.
A d ireção do CRAS
explica que por conta da
pandemia, as atividades
presen ciais não estão
acontecendo, uma vez que se
deve evitar a aglomeração de
pessoas.
Segundo o CRAS, em
tempos normais, integrantes
do grupo participam desde a
mamãe, até as avós. São
pessoas que buscam viver
uma velhice mais ativa, com
saúde e muita alegria.
A prefeita Suely Silva

destaca a importância dos
programas desenvolvidos pela
prefeitura. “São programas
importantes, que buscam
prom over a inclu são,a
superação de fragilidades
bem co mo m elho rar a
qu alid ad e de vid a do s
participantes”, comenta.
Ainda de acordo com a
p refeita, o s programas
tamb ém
têm
sid o
reco nh ecid os
p ela
comunidade, que tem feito
bom uso daquilo que é
prod uzid o através do s
mesmos.

O município de Rancho
Alegre D’Oeste, pode ser
considerado uma referência
regional em vários setores,
mas em especial quando se
fala em programas sociais
voltados a atender mulheres
gestantes e pessoas idosas.
A prefeita Suely Silva, que
tem dado atenção especial à
área social, diz que o sucesso
de uma gestão está em
promover políticas públicas
que atendam as necessidades
dos menos favorecidos.
Entre os bons programas
d esen vo lvid os
p ela
administração municipal,
destaque para o projeto Amar,
que tem o o bjetivo de

A prefeita Suely com o deputado Alexandre Curi: casa populares para o município

q u alid ad e d as o b ras
realizadas pela prefeitura e
se disse impressionado com

estrutura urbanística do
futuro conjunto habitacional,
que conta com galerias

Programa distribui enxovais para gestantes e seus bebês

promover a saúde não só da
futura mamãe, mas também
da criança desde o nascimento

até os anos iniciais, sempre
prevenindo e tratando as
doenças comuns da infância.

Idosos têm tratamento diferenciado na admistração municipal

A prefeita cita que além
disso, o programa conta com
a distribuição de kits de
enxoval, contendo diversos
materiais de uso dos futuros
bebês. Os enxovais são
con feccio nado s pelas
próprias gestantes.
De acordo com a direção
do CRAS – Centro de
Referência em Assistência
Social, as gestantes também
participam de oficinas, com a
realização de cursos, palestras
e dicas sobre os cuidados
com o futuro bebê.
Já o programa de atenção
ao s id osos, en vo lve o
chamado Gru po d e
Con vivência, on de o s
participantes fazem novas
amizades,
tro cam
experiências e também se
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Moreira Sales: prazo para obras e limpeza
em túmulos no cemitério termina no dia 28
A população de
Moreira Sales tem até o
dia 28 de outubro para
terminar as obras de
construção e reformas nos
túmulos do Cemitério
Municipal. Já os serviços
de limpeza poderão ser
feitos até o dia 31.
De acordo com o
secretário
de
Administração
da
Prefeitura, Reginaldo
Martins, a medida tem visa
assegurar a organização do
local para visitação e as
missas que
serão
celebradas no dia
novembro.
Ele cita que a prefeitura
está realizando diversos
trabalhos de manutenção
para maior comodidade da

população que necessita
visitar o cemitério e
pretende participar das
celebrações do Dia de
Finados.
Ainda de acordo com o
secretário, é importante
lembrar que os visitantes
deverão fazer o uso de
máscara para acessar o
espaço
e
evitar
aglomerações. “Nós
estamos vivendo um
período de pandemia e por
isso todos os cuidados são
muito pertinentes”, cita
ele.
Outro alerta é quanto
aos cuidados com a
dengue. A recomendação
é que as pessoas evitem
levar objetos que
acumulam água e que

O prazo final para limpezas é a próxima quarta-feira: familiares precisam estar atentos

O secretário Reginaldo Martins: alerta

contribuam para a
proliferação do mosquito
da dengue.
“Esta é uma outra
preocupação válida. As
pessoas
precisam
colaborar, não deixando
vasos com água parada no
cemitério. A dengue está
aí e nós precisamos tomar
todos os cuidados
necessários”, frisou
Reginaldo.
Segundo a Secretaria de
Saúde, vasos de flores
devem ser furados
previamente e não conter
plástico que retenha água.
Também devem ser

preenchidos com areia em
virtude do risco da dengue.
Outro lembrete é não
depositar lixo e restos de
construção, vasos de
flores, coroas ou
adereços de decoração no
cemitério. “Esse é um
outro pedido que fazemos,
pois hoje cemitério se
encontra limpo e bem
organizado, devido o
empenho
da
administração em cuidar
de um espaço que recebe a
visitação de várias pessoas
todos os dias”, encerrou o
secretário.

Destacamento da Polícia Militar
recebeu viatura zero-quilômetro
Uma conquista importante
para a Polícia Militar de
Moreira Sales, que na última
sexta-feira, recebeu uma
viatura zero-quilômetro.
De acordo com o sargento
Elton Varago, comandante do
Destacamento, a viatura nova
vai dar mais agilidade nas
ações de patrulhamento da
PM, bem como mais conforto
e comodidade aos policiais
durante as diligências.
A entrega da viatura
aconteceu na sede do 7º
Batalhão da PM em Cruzeiro
do Oeste e contou com a
p resença
de
várias
autoridades, entre elas, o
deputado estadual ‘Delegado
Fernando’, o comandante do
batalhão, Major Kamakawa
e ainda o capitão Renato
Moreira do Espírito Santo,
comandante da 2ª CIA da
PM de Goioerê.

Viatura foi entregue na sexta-feira passada, na sede do 7 Batalhão da PM

Boletim Agropecuário destaca
a exportação de tilápia
A exportação de tilápia é
o destaque do Boletim de
Conjuntura Agropecuária do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
da Agricultu ra e d o
Abastecim en to .
O
documento semanaltraz um
raio-x da situação das
prin cipais atividades
agropecuárias do Estado.
O
Paraná
está
exportando o pescado para
os Estados Unid os. A
Copacol, uma das maiores
cooperativas do Estado,
iniciou a internacionalização
dessa atividade com um

projeto comercial piloto.
Depois de abatida, a tilápia
paranaen se p od e ser
encontrada 48 horas depois
nas
gô nd olas
de
supermercados de Miami.
Segundo o analista do
DeralEdmar Gervásio, nem
Brasil nem o Paraná têm
tradição nas exportações de
peixes. Mas, acredita, a
piscicultura tende a crescer
nos mercados interno e
externo. Em 2019, o País
gerou US$ 198 milhões em
divisas com exportações de
pescados, a maior parte das
regiões Norte e Nordeste
do País.
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Janiópolis: cemitério está sendo
preparado para o Dia de Finados
Os trabalhos de limpeza,
pintura e melhorias, foram
intensificados nesta semana
p e la p ref eit u ra
de
Janiópolis, visando deixar
o cemitério preparado para
a visitação que ocorrerá em
2 de novembro, Dia de
Finados.
O chefe de gabinete da
prefeitura, Jeovani Dias,
cita que além da manutenção
dos servidores municipais,
a p op ulação , co mo d e
co stu m e, a p ro v eita a
sem ana para lim par os
túmulos de seus familiares.
Entre outras melhorias
q u e a p refeitu ra está
realizando no local, destaque
para pintura de meio fios,
concretagem de calçadas e
manutenção no sistema de
água e iluminação. “Estamos
trabalhando para deixar tudo
de forma a atender bem a
nossa população”, comenta.
Com a proximidade do
Dia de Finados, a Secretaria
da Saúde de Janiópolis
aproveita o momento para
alertar a população, em
especial quem vai visitar o

Operários trabalham nas obras de melhorias do cemitério da cidade

cemitério no dia 2, para não
transformar a visita em risco
de proliferação do mosquito
transmissor da dengue.
Entre as recomendações
da saúde, está a orientação
para que as pessoas utilizem
somente flores artificiais ou
vaso de planta somente
com areia grossa, retirando
papéis ou p lástico s de
decoração.
Outra orientação, é no

sentido de não colocar
flores em recipientes com
águ a - vasos, garrafas
d escartáveis ou o utro s
recipientes. “O combate a
dengue é um exercício de
cid ad a n ia” , lem b r am
agentes de endemias.
No Dia de Finados, os
p o rtõ e s d o cem itér io
estarão abertos logo cedo.
“Mais uma vez quero dizer,
que estamos trabalhando

para deixar o cemitério com
as condições necessárias
para receber a população
que usa esta data para
relembrar e fazer as suas
homenagens aos seus entes
queridos. Agradecemos
ta m b ém o a p o io e
colaboração de todos no
tocante aos cuidados com
a d en gu e e tam b ém à
Co vid - 19”, fin aliz o u
Jeovani.

Iniciadas as obras de reformas e
melhorias do Estádio Municipal
Foram iniciadas nesta
semana, as obras de reforma, melhorias e revitalização do Estádio Municipal de Janiópolis. Há
tempos o estádio está desativado por falta de condições estruturais de receber partidas de futebol.
O investimento nas intervenções será em torno
de R$ 200 mil, com a
construção de vestiários,
recuperação de arquibancadas, construção de
alambrado, paisagismo e
acessibilidade.
O estádio é um local
importante para a comunidade, em especial por
ter sido palco de grandes
evento s
es por tivo s,
co mo
c ampe onat os
internos e até mesmo o
tradicional Amador.

Nota máxima
O paranaense Oriovisto
Gu imar ães (Pod emos)
atingiu nota cinco no ranking
de transparência digital do
Radar do Congresso, Essa é
a avaliação máxima dada pela
plataforma desenvolvida pelo
Congresso em Foco. A
plataforma é responsável por
fazer a avaliação das boas
p ráticas do s gabinetes
parlamentares.
Direto na Escola
Os Município s terão
direito a repasse emergencial
do Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE) . O
Programa é destinado a
auxiliar nas adequações
necessárias das escolas para
reto rn o às atividades
presenciais, de acordo com
o protocolo de segurança e
no contexto da situação de
calamidade provocada pela
pandemia da Covid-19.

A construção do alambrado já foi iniciada pela prefeitura: melhorias

Com a reforma, o objetivo é que o estádio tenha as obras concluídas
o mais breve possível e
de sta for ma poss am

voltar a receber grandes
eventos esportivos.
“É um sonho da comunidade de Janiópolis ver
este estádio reaberto.

Es tamo s tr aba lhan do
para que isso aconteça o
mais breve possível”, diz
Jeovani Dias, chefe de
gabinete da prefeitura.

Prefeitura vai adquirir R$ 100
mil em mobiliários para a Apae
A prefeitura de
Janiópolis está licitando e
nos próximos dias fará a
aquisição de cerca de R$
100 mil em mobiliários

Hospital regional
O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB)
esteve com o Secretário Beto Preto (Saúde) visitando as
obras de construção do Hospital Regional da Amunop.
“Esse hospital é um pedido muito antigo, que estamos
desde 2014 trabalhando e felizmente a obra está agora
quase concluída. A parceria com o governo do Estado foi
fundamental, Beto Preto tem desenvolvido um trabalho
extraordinário na área da saúde, foi o secretário que
enfrentou essa pandemia e nos trouxe a tranquilidade de
disponibilizar atendimento ao que adoeceu ou a quem
possa adoecer”, disse Romanelli.

para a Apae do município.
O recurso, de acordo
com o Departamento de
Licitação, vem do governo
federal, através da

Secretaria Nacional de
Assistência Social.
A direção da Apae está
comemorando a boa
notícia e agradecendo o

empenho
da
administração municipal
nessa conquista tão
importante para a
entidade.

Candidatura indeferida
O candidato a prefeito
Boca Aberta (Pros) teve a
candidatura indeferida. O juiz
eleitoral Maur icio Boer
acato u
impu gn ações
apresentadas pelo Ministério
Público Eleitoral, e pelas
co ligaçõ es d e Marcelo
Belinati (PP) e Tiago Amaral
(PSB). A acusação é de que
está inelegível por oito anos
por conta da cassação do
seu mandato como vereador
e de seus direitos políticos
em 2017, quando condenado
p or q uebr a de d ecor o
parlamentar.
Pedágio
Realização de audiências
p úb licas para tratar
apresentação de um novo

modelo de pedágio, previstas
para iniciarem em dezembro,
poderão ficar para 2021. Para
a realização das audiências
é preciso que o governo
federal finalize a “fases de
estud o e montagem da
modelagem “, primeira fase.
Os atu ais con trato s de
pedágio se encerram em 27
de novembro de 2021.
Investimentos
O
secretár io
de
Infraestrutura e Logística do
Paraná, Sandro Alex, falou
sobre os investimentos e
obras que serão realizados
no Aeroporto Aguinaldo
Pereira Lima, em Siqueira
Campos. “Estamos com
este investimento de quase
R$ 2 milhões que serão
aplicados no aeroporto.
Agora já estamos realizando
o processo de licitação junto
a prefeitura, pois a ordem
do governador é que estas
obras sejam concluídas o
mais ráp id o po ssível”,
destacou.
Investimentos II
O secr etár io ain d a
exp lico u
que
os
investimentos no local visam
a geração de emp rego,
renda e desenvolvimento
para região. “As vezes as
pessoas pensam q ue o
aeroporto não vai beneficiar
a população, mas isso vai
aco n tecer d ireta o u
indiretamente, pois traz
emp r ego e r en da p ar a
região. É um projeto que
será um divisor de águas
para os empresários e isso
vai impactar positivamente
a p o p ulação com o
d esen v olv imen to
do
município”, comentou.

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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Quarto Centenário: agricultores
assinam contrato com a prefeitura
Aconteceu na última
quinta-feira, a solenidade de
assinatura dos termos de
contrato entre a prefeitura
de Quarto Centenário e os
agricultores familiares, que
farão a entrega de produtos
alimentícios para a merenda
escolar no município. Os
agricu lto res
fo ram
cadastrados através de um
ch am am ento púb lico e
tiveram suas propostas
enquadradas dentro daquilo
que é estabelecido pela
Secretaria Municipal da
Educação.
Diversos produtos como
h o rtaliças,
legu mes,
verd u ras, tem p eros e
panificados, têm garantido a
alta qualidade da merenda
escolar ofertada aos cerca
de 600 alunos matriculados
n a Rede Mu nicip al d e
Ensin o, sen d o q u e
diariamente são servidas
cerca de 1500 refeições.
Atu almen te to do o
recu rso receb id o d o
Governo Federal, por meio

produtores da agricultura
familiar, uma vez que o
pro grama municipal de
alimen tação esco lar no
município é modelo em toda
a região pela qualidade dos
produtos e da alimentação
servida diariamente aos
alunos da rede de ensino.

Os contratos foram assinados durante esta semana: compra para a merenda escolar

do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, tem
sid o direcio n ad o para

aquisição de gêneros junto
aos pequenos produtores
rurais, o que tem fortalecido

a agricultura familiar no
município.

O p refeito Reinald o
Krachinski parabenizou e
agradeceu a cada um dos

Prefeitura irá substituir lâmpadas de
vapor de sódio por lâmpadas de Led
O p refeito Reinald o
Krachin ski auto rizou a
licitação no valor de R$ 158
mil, com recursos próprios
d o m u n icíp io p ara a
substituição de todas as

lâm padas e praças d os
p o stes d as Aven id as
Bandeirantes e Paulo Regis
Moleiro.
De aco rd o co m o
secretário
Ed ilau d o

Mach ad o d a Cru z, as
lâmpadas de Led têm vida
útil superior a 5 anos, desta
fo rm a ger an d o m ais
economia ao município e
também mais segurança e

Todas as lâmpadas serão trocadas pelo sistema de LED

Prêmio científico nacional
O projeto de reflorestamento usando foguetes, desenvolvido por três alunas
do 1º ano do Ensino Médio
do Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, de Palotina, no Oeste do estado, é um dos 10
finalistas do prêmio Respostas para o Amanhã, da
Samsung, que contempla
inovações científicas e tecnológicas de todo o país. A
iniciativa consiste no uso
de protótipos que têm um
compartimento para abrigar sementes. O minifoguete é lançado e, quando
atinge a altura máxima, a
peça com as sementes se
desencaixa e desce até o
solo. Dessa maneira, é
possível reflorestar áreas
de difícil acesso, onde não
é possível chegar com plantadeiras.

Negócios da madeira
Uma rodada de negócios
totalmente online voltada ao
setor de madeira e móveis
será realizada nos dias 17 e
18 de novembro. O evento é
totalmente direcionad o a
empresas sediadas no Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. A promoção
é da Apex-Brasil, em parceria com o Sistema Fiep, a
Fiesc e a Fiergs. Serão convidados compradores das
Américas, Europa e Oriente
Médio e selecionados de
acordo com as potencialidades do setor na Região Sul.
Os segmentos prioritários
são: móveis de madeira (indoor), componentes de madeira e insumos de madeira.
Mais informações no e-mail
internacional@fiepr.org.br.
Ipardes
O Ipardes – Instituto Pa-

ranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, tem novo
diretor-presidente. Assume
o cargo Antonio Guilherme
de Arruda Lorenzi, substituindo Carlos Gomes Pessoa.
O novo diretor-presidente é
engenheiro, formado pelo
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e doutor em
Administração pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR). “É uma
grande honra poder contribuir e somar aos dedicados
colaboradores do Ipardes.
Tenho certeza de que o trabalho desenvolvido pela equipe é essencial para subsidiar as tomadas de decisão do
Govern o do Paran á com
pesquisas, estudos e projetos de políticas estaduais de
desenvolvimento, sempre
com muita transparência e

co m o d id ad e p ara a
população, tendo em vista
que tem maior claridade.
“Estamos começando
p elas
A ven id as
Bandeirantes e Paulo Regis
Moleiro, mas no futuro as
lâm p ad as d a sed e d o
município e dos distritos
serão todas substituídas”,
disse Krachinski.
O prefeito Krachinski
disse que nos últimos meses
o município vem passando
por uma
co m p leta
reestruturação tanto na parte
administrativa quanto na
infraestrutura, com diversas
obras em andamento, com
isso levan d o m elh o r
qualidade de vida para as
pessoas.
“Quero agradecer toda
minha equipe e todos os
fu n cio n ário s q u e vem
colaborando para chegar ao
final do nosso mandato com
dinheiro em caixa e muitos
projetos em andamento par
a o próximo prefeito dar
continuidade”,
qualidade”, afirmafinalizou
LorenKrachinski.
zi.
Preço do trigo
Apesar do pico da colheita, a cotação do trigo
para dezembro na Bolsa
de Chicago registrou alta
de quase 15% nos últimos
30 dias. De acordo com
especialistas, os produtores brasileiros, assim como
os agricultores argentinos,
russos e americanos estão
retendo o cereal à espera
de altas ainda maiores.
“Com o avanço da colheita em importantes regiões
produtoras como Paraná e
Rio Grande do Sul, e em
certa medida na Argentina, o cenário natural seria
uma queda nos preços. No
entanto, o clima muito irregular, reduziu a estimativa de safra da safra gaúcha e oeste do Paraná, fato
que vem favorecendo a
alta neste momento”, destaca o analista da Safras e
Mercado, Jonathan Pinheiro. A seca também provocou per das em ou tro s
players importantes do cereal como Rússia, Estados
Unidos e Ucrânia.

“O Governo Federal
ajuda os municípios com
envio de recurso suplementar
para a merenda escolar. Do
m o ntan te receb id o, a
prefeitura ainda investe cerca
de 200% a mais para dar
su po rte à o ferta d e
alim entação esco lar e
fazemos questão de investir
100% do valor suplementar
adquirindo os produtos
diretamente da agricultura
familiar”, diz a secretária de
Educação, Alice Miyashita.
Ainda de acordo com ela,
esse fator tem contribuído
muito para o fortalecimento
dos pequenos agricultores,
que por sua vez têm ofertado
p ro d u to s de excelen te
q ualidad e, to rn an do a
m eren d a esco lar u m
diferencial dentro das escolas
municipais e centros de
educação infantil.

O secretário Rogério Casa Branca: coleta

Quarto Centenário organiza a 2ª
coleta de vidros e lixo eletrônicos
O m un ic íp io d e
Quarto Centenário está
o rgan iz an do
p ar a
acontecer no próximo
mês de novembro, a 2ª
Coleta de Vidros e Lixo
Eletrônicos. O evento
es tá a gen dad o pa ra
acontecer nos dias 5, 6
e 7 de novembro.
De acordo com o
se cr et ár io
de
Agr ic ultu ra e M eio
Amb ie n te
do
m un ic íp io , Ro gé rio
Casa Branca, nos dias 5
e 6, durante todo o dia,
haverá dois pontos de
entrega voluntária: na
Praça da Igreja Matriz
e no Sicredi, onde a
população poderá levar
vidros e eletrônicos.
J á no d ia 7 d e
novembro, um sábado,
a s at ivid ad es d e
r ec olhime nt o se rã o
iniciadas às 9 horas no
Dist rito d a Jó ia ,
p as sa nd o
po r
Bandeirantes do Oeste
e finalizando em Quarto
Centenário.

Rogério explica que
a p opulação deverá
colocar na frente de sua
r es id ên c ia
t od o
m at er ia l
a
se r
re co lh id o. “ Va mo s
fazer uma espécie de
mutirão, passando e
fa ze nd o
o
rec olhimento des tes
materiais”, destaca.
O secretário lembra
que a participação da
comunidade é muito
importante, uma vez
que a coleta tem o
objetivo de melhorar a
q u es t ã o a m b ie nt a l
lo ca l . “ Se t od o s
colaborarem, a gente
consegue melhorar a
n os s a
q u e st ã o
ambiental”, disse.
P ar a
ma io re s
infor ma ç õe s,
os
interessados poderão
ligar para os seguintes
telefones: (44) 35461213 ou 3546 1133.
Vale destacar que a
campanha tem apoio do
go ve rn o
es ta du al,
através do IDR-Paraná.
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BoletimAgropecuário destaca
a exportação de tilápia
A exportação de tilápia é o
d estaqu e do Boletim d e
Conjuntura Agropecuária do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
da Agr icultu ra e d o
Abastecimento. O documento
semanal traz um raio-x da
situ ação d as p rincip ais
atividades agropecuárias do
Estado.
O Paraná está exportando
o pescado para os Estados
Unidos. A Copacol, uma das
maior es coop erativ as do
Estado ,
in icio u
a
internacio nalização dessa
atividade com um projeto
comercial piloto. Depois de
abatida, a tilápia paranaense
pode ser encontrada 48 horas
d ep ois nas gô nd olas d e
supermercados de Miami.
Segundo o analista do Deral
Edmar Gervásio, nem Brasil
nem o Paraná têm tradição
nas exportações de peixes.
Mas, acredita, a piscicultura
tende a crescer nos mercados
interno e externo. Em 2019, o
País gerou US$ 198 milhões
em divisas com exportações
de pescados, a maior parte das
regiões Norte e Nordeste do
País.
O analista acrescenta que
o Paraná n ão soma
exportações significativas,
mas observa-se o início da
participação nesse comércio
internacional nos últimos dois
anos, o que representa a
abertura de uma janela de
oportunidades para produtores
paranaenses. No ano passado
f or am exp or tadas 195
toneladas e neste ano o Paraná
já exportou 345 toneladas de
peixes até setembro, gerando
uma receita de US$ 603 mil.
“O mercado de pescados é
competitivo e nossos custos
de produção são altos, o que
torna nosso produto pouco
atrativo
no
mercad o
in tern acio nal,
q uand o
comparado aos dos grandes
players, principalmente de
pescados de captura”, disse o
Gervásio.
SOJA E M ILHO - O
boletim aponta que o plantio de

Documento semanal do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento traz um raio-x da situação das principais atividades agropecuárias do Estado. O informe
também analisa a soja, o milho, o trigo, o feijão, a cebola e a mandioca.

grãos da safra de verão 2020/
21, so ja e milh o, segue
avançando, apesar das chuvas
irregulares, cujo volume ainda
não repôs a umidade que o
solo necessita. Até a semana
passada, o total semeado era
de ap roximadamente 1,8
milhão de hectares, o que
equivale a 32% da área total
estimada para esta safra. No
mesmo período do ano passado
haviam sido semeados perto
de 2,4 milhões de hectares.
Os
p lantio s
estão
avançan do con fo rme a
umidade do solo permite, o que
deve ocorrer até o fim dos
trabalhos. A expectativa dos
produtores e do setor é que as
ch uv as,
mesmo
qu e
irr egulares, ocor ram nos
momentos certos para o bom
desenvolvimento da safra e
que essa con dição possa
garantir as produtividades
estimadas no início do plantio.
O plantio da primeira safra
de milho 2020/2021 atingiu 86%
de uma área estimada em 360
mil hectares. As condições das
lavouras das áreas já plantadas
permanecem estáveis, 83%
delas em condições boas.
FEIJÃO E TRIGO Outras culturas analisadas no
boletim são o feijão e milho.

Nas duas últimas semanas
houve uma evolução no plantio
de feijão das águas de 72%
para 85% da área estimada.
Os números do plantio estão
iguais aos da safra do ano
passado, com cerca de 87%
das lavouras em condições
boas e 12% em condições
médias.
O trigo está em fase de
colheita, que vem revelando
boa qualidade dos grãos. Já
foram colhidos cerca de 84%
da produção e os relatos dos
técnicos de campo projetam
que as últimas áreas a serem
colhidas devem ser as melhores
do Estado, tanto em qualidade
quanto em produtividade.
M AN DIOC A
E
CEBOLA - Segu nd o o
boletim do Deral, após vários
meses em baixa, os preços da
mandioca e derivados também
deram um salto. Na semana
de 12 a 16 de outubro, o
produtor recebeu em média de
R$ 514,00/t de mandioca posta
na indústria, 51% a mais do
que em agosto deste ano,
q uand o os p ro du to res
venderam a produto por R$
340,00. No atacado, a fécula
foi comercializada, n esta
semana, a R$ 76,00 a saca de
25 quilos, o equivalente a 43%
de aumento, e a farinha por R$

104,00a saca de 50 quilos, o
que resultou em 39% de
aumento em relação ao que
vinha sendo comercializado em
agosto de 2020.
A cebola inicia a fase de
co lh eita n o Paraná. Fo i
plantada uma área de 4,3 mil
hectares, devendo atingir uma
pr od ução d e 117,4 mil
toneladas, com produtividade
de 27 toneladas por hectare. O
início da colheita foi no Núcleo
Regional de Cornélio Procópio
no final de setembro, e as
lavouras a campo apresentam
84% do total cultivado em
condições boas e 16% em
condições medianas.
PECUÁRIA - O boletim
analisa ainda a situação da
pecuária de corte e o Valor
Bruto da Produção (VBP),
que em 2019 gerou uma
receita R$ 3,71 bilhões no
Estado, entre as atividades da
pecuária de corte e de leite. O
documento também faz uma
r ef er ên cia à pr o d ução
nacional de ovo, ressaltando
um aumento no consumo.
Abo r d a
tamb ém
a
determinação do governo
federal, que zerou as tarifas
de importação de milho e do
comp lexo so ja, iten s
importantes na produção de
ração fornecida às galinhas.

Prêmio reconhece iniciativas de
enfrentamento à Covid-19
Entidad es sociais q ue
desenvolveram projetos e ações
voluntárias para mitigar o
impacto da pandemia do novo
coronavírus no Estado podem
se inscrever para o “Prêmio
Ação Solidária do Paraná:
práticas de solidariedade
durante a crise”. A realização
é da Superintendência Geral de
Ação Solidária do Governo do
Estado e busca fortalecer o
terceiro setor paranaense e
promover a valorização e a
divulgação de iniciativas das
or ganizações dur ante a
pandemia.
As inscrições iniciaram
nesta sexta-feira (23) e seguem
até o dia 7 de novembro. O
edital e o formulário estão
disponíveis no link http://
www.justica.pr.gov.br/Pagina/
Pr em io - Acao - So lid a r iaParan a- p raticas- d esolidariedade-durante-crise.
A premiação acontece no
dia 18 de dezembro, próximo a
duas importantes datas: o Dia
Internacional do Voluntário,
comemorado em 5de dezembro,
e o Dia Internacional da
Solidariedade Humana, em 20
de dezembro.
A primeira-dama Luciana
Saito Massa, que preside o

conselho da Superintendência
de Ação Solidária, destacou a
importância do prêmio para
reconhecer o trabalho das
entidades e ONGs do Estado.
“A ideia é valorizar as
instituições do terceiro setor
que precisaram se reinventar e
se adaptar durante a pandemia,
sem deixar de lado seu
compromisso social”, afirmou.
“A proposta desse prêmio é
reconhecer e tornar público
todo esse esforço, para mostrar
como o trabalho voluntário é
importante, não somente para
quem faz e quem recebe, mas
para a sociedade como um
todo”, disse Luciana. “As ações
desenvolvidas pelas instituições
paranaenses colaboram com a
con stru ção de p esso as
melhores e um mundo mais
igualitário”, salientou.
CATEGORIAS – O
prêmio foi dividido em três
categorias: ações solidárias na
área da saúde, ações solidárias
na área da educação e ações
solidár ias na área de
necessidades básicas, com uma
iniciativa premiada em cada
uma delas. Podem concorrer
organizações da sociedade civil
constituídas há pelo menos um
ano e com sede no Paraná.

