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Obras da ‘Santos Dumont’ serão
iniciadas ainda nos próximos dias
Os tubos para a implantação de galerias já estão
dispostos na Avenida Santos Dumont, que vai receber uma série de melhorias,
como recape asfáltico e
canteiro central, até o trevo
próximo ao Parque de Exposições. As obras devem
ser iniciadas nos próximos
dias.
PÁGINA 03

Goioerê recebe mais
R$ 178 mil para obras
de recape asfáltico
O Ministério do Desenvolvimento Regional
repassou na semana passada, R$ 178.285,71 de
um total de R$ 250 mil
indicados pelo deputad o fe d e ra l R u be n s
Bueno ao município de
Goioerê. PÁGINA 03

Junta Comercial:
processos serão
somente digitais
a partir do dia 1º
PÁGINA 05

Rancho Alegre: prefeitura recebe
veículo zero para o setor de saúde
A prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste recebeu na
última sexta-feira, um veículo
Van, zero-quilômetro, que
será destinada ao setor de
saúde do município. Durante
a entrega do veículo, a prefeita
Suely Silva, que tem buscado
dar uma atenção especial à
saúde.
PÁGINA 03

Demora na perfuração
de poços artesianos é
criticada na Câmara
NRE busca adesão de
municípios ao novo
programa Educa Juntos
Técnicos do Núcleo Regional de Educação de Goioerê acompanhados do chefe do órgão, professor Valdemir Mellero, passaram
parte da semana passada,
visitando município, na busca de adesão ao programa
Educa Juntos. PÁGINA 04

PÁGINA 02

Agricultor tem até o dia 31 de dezembro
para aderir ao Cadastro Ambiental Rural
A exemplo do que
acontece em todo o
País, produtores rurais
de Goioerê e municípios vizinhos, têm até 31
de dezembro para fazer
a adesão ao Cadastro
Rural Ambiental (CAR).

O procedimento é indispensável para que
eles possam garantir os
benefícios do Programa de Regularização
Ambiental (PRA) previstos no Código FloPÁGINA 05
restal.

P02

TERÇA-FEIRA, 01 DE DEZEMBRO DE 2020

Prefeito eleito Betinho Lima anuncia
mais dois nomes de sua futura equipe
O prefeito eleito de Goioerê, Betinho Lima, anunciou
oficialmente no sábado e ontem à tarde, os nomes de mais
dois secretários municipais, que
vão integrar a sua equipe a
partir de 1º janeiro de 2021. A
previsão é que outros nomes
sejam anunciados nos próximos dias.
Para a Secretaria de Assistência Social, Betinho anunciou a empresária Ivanilda Plaza, que atua em diversos conselhos da cidade.
Já para a Secretaria de Cultura, o nome anunciado é de
Dhionata Macena, funcionário da Casa da Cultura de
Goioerê e que conhece como
poucos o setor artístico e cultural da cidade.
Segundo consta, o maior
desafio do futuro secretário de
Cultura será a construção do
Teatro Municipal, tão sonhado
pela comunidade e muito es-

Os novos nomes anunciados são de Dhionata Macena e Ivanilda Plaza
perado pelos ar tistas de
Goioerê.
Além disso, Dhionata terá
a missão de levar a cultura
para os bairros da cidade, através de cursos e oficinas, movi-

mentando as comunidades e
fazendo a cultura acontecer.
A escolha dos secretários,
segundo o prefeito eleito, obedece a pelo menos dois critérios: competência e dedicação.

“Estamos tendo prudência na
seleção para formar uma equipe comprometida com as mudanças e o desenvolvimento
que queremos para nossa cidade”, disse Betinnho.

Demora na perfuração de poços
artesianos é criticada na Câmara
A Câmara de Goioerê
aprovou na noite desta segunda-feira, requerimento
de autoria do vereador
Agilson Flausino, que
cobra da prefeitura, informações
sobre
a
perfuração de três poços
artesianos em comunidades rurais do município.
De acordo com o vereador, a prefeitura deve informar como anda o
processo licitatório, que
já teria sido realizado objetivando a compra dos
materiais necessários para
a perfuração dos poços.
Agilson criticou a demora e disse que tem informações de que a
empresa vencedora seria
ou teria sido notificada
para fazer a entrega dos
referidos materiais, mas
até o presente ainda não o
fez.
O vereador cita que
estas informações são por
demais importantes, para
que o Instituto das Águas
seja informado e assim
destine o caminhão que
perfurará os referidos
poços.
Ainda na noite de
ontem, também de autoria
do vereador Agilson, foi
aprovado requerimento
que solicita da prefeitura,

O vereador Agilson criticou a demora do procedimento através de requerimento

informações sobre a
coleta do lixo depositado
nas lixeiras instaladas nos
passeios públicos.
O vereador quer saber
de
quem
é
a
responsabilidade da coleta
e citou como exemplo a
lixeira que está fixada na
Avenida Moisés Lupion,
em frente à Academia Win
Fitness. Ele disse que há
vários dias a lixeira está
lotada com o mesmo lixo
e ainda não foi retirado.
Também foi aprovado
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ontem, requerimento de
autoria do vereador
Agilson,
solicitando
informações sobre o Orçamento Impositivo,
cujos recursos foram destinados à implantação da
canalização de águas pluviais na comunidade rural
da Agrovila Luiz Barros
Novaes.
INDICAÇÃO: - Ainda
na noite de ontem, foi

aprovada indicação do vereador Agilson, sugerindo
à prefeitura, que estude a
viabilidade técnica, dentro da legalidade tributária, objetivando a concessão de isenção parcial ou
total de ISSQN de laboratórios de análises clínicas
particulares, relacionados
aos exames para a
detecção da Covid-19,
comprovado através de
Nota Fiscal.

Marketing decisivo
Marcelo Cattaniobteve destaque nas eleições municipais
do Paraná, em 2020. Em perfeita sintonia com autoridades
do Governo Estadual, o marqueteiro participou do segundo
turno da campanha de Ponta Grossa, com planejamento de
campanha para a Professora Elizabeth.
‘Carta branca’
Com ‘carta branca’ do
governador Ratinho Júnior
e do chefe da Casa Civil,
Guto Silva, o trabalho do
jornalista e publicitário foi
decisivo para superar a
diferença de Mabel Canto
neste segundo turno. Além
do segundo turno, em Ponta
Grossa, Cattani participou
do processo eleitoral de
elegeu os p refeitos d e
Cianorte, Campo Mourão e
Maringá.
Candidato ao Senado
Neste domingo (29), o
atual prefeito de Ponta
Grossa, Marcelo Rangel
( PSDB) anu n cio u q u e
p retend e co n cor r er ao
car go d e sen ad o r n as
p r ó ximas eleiçõ es. A
eleição será em 2022 para
apenas uma vaga. “Com a
Professora Elizabeth (PSD,
atual vice-prefeita) eleit
(prefeita) a nós queremos
dar um passo maior para
Ponta Grossa, a partir desse
momento eu trabalho com
a minha pré-candidatura ao
Senado Federal daqui a dois
anos”, adianta.
Eu também
Marcelo Rangel deve
disputar a vaga no grupo do
governador Ratinho Junior
(PSD) com o chefe da Casa
Civil, deputado Guto Silva
(PSD), que também não
esco n d e a v on tad e d e
disputar o Senado.
Xadrez
No xadrez político da
família Rangel, o irmão do
prefeito, o deputado Sandro
Alex
( PSD) ,
atu al
secr etár io estad u al d e
Transpo rte e Logística,
deve disputar a reeleição a
Câmara dos Deputados.

Com o irmão no Senado,
fica difícil para Sandro
pleitear a vaga da vice na
chapa de Ratinho Junior.
Mas o deputado federal
pode disputar a prefeitura
de Ponta Grossa em 2024.
Aí tem que combinar com a
p r ef eita
Pr o f esso r a
Elizabeth (PSD).
Itaipu e Sanepar
A Itaipu Binacional vai
f azer u m co nv ênio d e
saneamento com a Sanepar
que deve contemplar toda
a r egião O este e ser
esten d id a até o lad o
p ar agu aio , se h o u v er
in ter esse d o go v er n o
vizinho.
Exemplo
Em Ramilân dia, p or
exemplo, o tratamento de
esgoto seria por meio de
sistemas Wetlan d s e
energia limpa. Para isso,
seria utilizado o conceito de
infraestrutura verde para
concepção de uma ETE
composta por Wetlands
construídos.
Agradece
O pref eito eleito de
Péro la D’Oeste, Edson
Bagetti (PL) , v isitou o
presidente da Assembleia
Leg islat iv a, d ep u t ad o
Ademar Traiano (PSDB)
e ag r ad ece u o ap o io
decisivo para sua vitória,
na disputadíssima eleição.
“Apoiei a candidatura do
Edson desde o início e vejo
com satisfação que ele já
está se movimentando para
viabilizar seus projetos
p ar a a cid a d e. Vo u
continuar a apoiá-lo, ainda
mais ago ra, q ue so u o
representante do município
junto ao governo do Estado
e a Assembleia”.

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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Obras da ‘Santos Dumont’ serão
iniciadas ainda nos próximos dias
Os tubos para a implantação de galerias já
estão dispostos na Avenida Santos Dumont,
que vai receber uma
sé rie de me lh o r ia s,
como recape asfáltico
e canteiro central, até
o trevo próximo ao Parque de Exposições. As
obras devem ser iniciadas nos próximos dias.
Os recursos para a
realização dos serviços
vêm de financiamento
e de acordo com as informações, serão mais
de R$ 2 milhões destinados para estas obras,
c ujo s val o re s se rã o
desmembrados dos R$
10 milhões que o município busca junto à
Caixa Econômica Federal. O financiamento já foi aprovado e
começa a ser liberado
com a primeira medição da obra.
As obras de melhorias desta avenida há
muito são aguardadas,
em especial pelos comerciantes locais, que

Os tubos já estão dispostos na avenida: obras serão iniciadas em breve com investimentos de R$ 2 milhões

em dias de chuvas fortes e volumosas, são
obrigados a verem suas
lojas alagadas. Com a
implantação das galerias esse problema deve-

rá ser resolvido.
DIVISÃO DOS RECURSOS: Além dos investimentos na Avenida
Santos Dumont, a prefeitura de Goioerê vai

usar os recursos financiados da seguinte forma: R$ 3,5 milhões para
p a vi me n t a ç ã o
no
Jardim Universitário e
R$ 2,5 milhões para pa-

vimentação em Jaracatiá.
Ainda de acordo com
o projeto, que foi aprovado em dezembro do
ano passado pela Câmara de Vereadores, R$ 2
milhões serão destinados para a implantação
d e c i c l o - fa ix a n a s
avenidas Mauro Mori,
Santos Dumont e Curitiba. O projeto também
prevê R$ 2 milhões para
duplicação da Avenida
Mauro Mori e Rua Vicente Carlos Barbosa.
Além do asfalto, os
serviços a serem realizados com os recursos
do financiamento, incluem a colocação de
meio fio e calçadas,
galerias de águas pluviais, paisagismo e urban ismo , sin a l i z a ç ã o
viária e iluminação pública.

Goioerê recebe mais R$ 178
mil para obras de recape asfáltico

Rancho Alegre: prefeitura recebe
veículo zero para o setor de saúde
A prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste recebeu na última sextafeira, um veículo Van,
zero-quilômetro, que
será destinada ao setor
de saúde do município.
Durante a entrega do
veículo, a prefeita Suely
Silva, que tem buscado
dar uma atenção especial
à saúde, disse que a Van
chega para dar mais conforto e segurança às pessoas transportadas para
outras cidades.
Ela aproveitou ainda
para agradecer ao deputado Alexandre Curi, que
segundo ela, foi quem viabilizou os recursos para
a compra do veículo.
“Nossos agradecimentos
ao deputado Alexandre

O deputado Rubens Bueno com o vereador
José Soares e o prefeito Pedro Coelho

O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou na semana passada,
R$ 178.285,71 de um total
de R$ 250 mil indicados
pelo deputado federal
Ru b en s Bu en o ao
município de Goioerê. O
valor foi destinado para recapeamento asfáltico na
cidade, atendendo uma
demanda apresentada pelo
prefeito Pedro Coelho.

O novo veículo destinado ao setor de saúde do município foi entregue sexta-feira

Curi. Se não fosse ele, a
gente não estaria comemorando mais esta conquista”, comentou.

A prefeita concluiu dizendo que o novo veículo representa mais eficiência, agilidade e con-

forto aos pacientes do
município. “Todos estão
de parabéns”, destaca a
prefeita.

Segundo o vereador
José Soares, este recurso
“é muito importante, pois
esta forma estamos dando
sequência neste trabalho
de recuperação de nossa
malha viária. Os recursos
do município são escassos, e estas indicações são
de suma importância. Em
nome da população agradecemos o nosso Deputado Federal Rubens Bueno”, finalizou.
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NRE busca adesão de municípios
ao novo programa Educa Juntos
Técnicos do Núcleo
Regional de Educação de
Goioerê – NRE –
acompanhados do chefe
do órgão, professor
Valdemir
Mellero,
passaram parte da semana
passada,
visitando
município, na busca de
adesão ao programa Educa
Juntos.
O programa objetiva
estabelecer estratégias
que contribuam para a
aprendizagem
dos
estudantes paranaenses
por meio do regime de
colaboração entre estado
e seus municípios.
Segundo Mellero, as
estratégias do programa

A chefia do NRE esteve em vários municípios da região durante a semana que passou

Escolas do programa Paraná
Integral vão dobrar em 2021
O número de colégios que
participam do Paraná Integral
vai dobrar em 2021. Criado
neste ano, o programa vai
passar de 17 instituições de
ensino da rede estadual para
34, localizad as em 27
municípios paranaenses.
O modelo, que é ofertado
p ar a alu n os d o En sin o
Fundamental (anos finais) e
do Ensino Médio, consiste em
educação em tempo integral
(turno único) e currículo
diferenciado. Além de passar
mais tempo na escola, os
alunos têm disciplinas como
Pro jeto
de
Vida,
Empr eend ed or ismo
e
Programação.
As matrículas para colégios
do Paraná In tegral estão
abertas até 18 de dezembro.
Elas são feitas da mesma
maneira que as dos colégios
estaduais com oferta parcial.
Basta selecio nar uma
instituição que ofereça essa
modalidade de ensino (confira
abaixo) e efetuar a matrícula
(veja como proceder).
O Paraná Integral funciona
de forma diferente das 65
esco las q u e atualmen te
ofertam turmas integrais no
Estado. Os 34 colégios não
terão mais turmas de tu.rno
matutino e vespertino. Apenas
turno único, além do noturno,
naquelas que o oferecem, para
tu rmas q u e f u n cio n ar ão
ind ep en d entemen te
do
programa.
Os estudantes do Paraná
Integral passarão nove horas
diárias no colégio. Esse tempo
é dedicado às aulas, atividades
extras e intervalos, incluindo

Número de colégios que ofertam a modalidade subirá de 17 para 34. Além de passar mais
tempo na escola, os alunos têm disciplinas como Projeto de Vida, Empreendedorismo e
Programação. As matrículas estão abertas até 18 de dezembro.
quatro refeições durante o
período em que estão na
instituição.
M A T R I Z
CURRICULAR - Além das
disciplinas contidas na Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC), a grade das escolas
do Paraná Integral é composta
p or d isciplin as como
Protagonismo, Projeto de
Vida, Empreendedorismo,
Programação e Tecnologia
Computacional para alunos do
Ensino Fundamental.
No Ensino Médio, os
estudantes têm disciplinas
como Pr ep ar ação PósMédio, Projeto de Vida e
Estu d o O rien tad o . O
currículo conta, ainda, com
o utr as
eletivas
interdisciplinares, elaboradas
p elo s pr o f esso res par a
aprofundamento do trabalho
com as disciplinas da BNCC.

Fomento Paraná fortalece apoio
ao turismo e à inovação
Com a utilização d e
p raticamente to d o s o s
recursos dispo níveis no
BNDES para o ano de 2020,
n os p ró ximo s meses a
Fo men to Paran á v ai
direcionar todos os esforços
na oferta de crédito para o
segmento de turismo, com a
linha Fomento Turismo, para
projetos de inovação, com
recursos da Finep, bem como
nas tradicionais linhas de
microcrédito.
De acordo com o diretorpresidente da instituição,
Heraldo Neves, boa parte
dos recursos do Fungetur
d isp o nib ilizado s
pelo
Ministério do Turismo já foi
colocada no mercado e o
Ministério se dispõe a liberar

novos recursos, na medida em
q ue o s empr eend ed or es
contratem o crédito, que conta
com taxas e con d içõ es
bastante competitivas.
“Parte desse trabalho está
sendo feita com a Caravana
do Crédito Turismo, que
estamo s levand o
ao s
municípios do Litoral e da Costa
Oeste, para colocar a linha
Fomento Turismo à disposição
dos empreendedores que estão
se preparando para atender os
v er an istas
du rante
a
temporada”, afirma Neves.
INOVAR - Outro foco de
atenção da Fomento Paraná
são as linhas que contam com
recursos da Financiadora de
Estudos e Projetos – Finep,

resultam em ações como
a promoção de formação
de
gestores
e
coordenadores,
disponibilização
de
materiais pedagógicos
para alunos e professores,
implantação do sistema
LRCOM
—
Livro
Registro de Classe Online
Municipal.
Os técnicos estiveram
em vários municípios,
onde apresentaram o
programa e puderam ouvir
uma palavra de apoio dos
atuais gestores. “Esse
programa é muito bom e
só terá sucesso se for
realizado com o apoio dos
municípios”, diz Mellero.

Campanha busca ajuda para fazer festa
de Natal para crianças da Vila Candeias
Um
gru p o
de
m o r ad o r es d a Vila
Can d eia s se gu e se
mobilizando para realizar
a festa d e Natal para
crianças e famílias carentes
do bairro.
An a Célia Ceriaco
explica que para tanto, o
grup o está receb en do
doações de alimentos para
a composição de cestas
b ás icas , b e m co m o
brinquedos e produtos
para cachorro quente e
outras guloseimas.
De acordo com Ana
Célia, a intenção é de
entregar um brinquedo
p ar a ca d a u m a d as
crianças e um a cesta
básica de alimentos para
cada família necessitada.
“ M as p ara q u e is so
aconteça, nós precisamos

da ajuda e colaboração
de todos”, destaca ela.
Voluntária no projeto,
Ana Célia conta que a
expectativa das crianças é
grande, já que em anos
anteriores, também foi
realizado festa para elas.
“Mais uma vez pedimos
a ajuda de todos para que
possamos fazer a alegria
d essas crian ças n este
Na tal. Po d e ser u m
brinquedo, alimento ou
algo para o cach o rro
quente”, finalizou Ana
Célia.
A festa vai ser defronte
o campo de futebol da Vila
Candeias, no dia 20 de
dezembro, a partir das 14
horas. Os interessados em
fazer doações podem levar
seus produtos na Rua Fuad
Nacli, 305, Vila Candeias.

voltados à inovação. “Há uma
série de novas linhas da Finep
com condições muito atrativas
que estamos implantando e
vamos começar a oferecer
aos
emp r een d ed o r es.
Esper amo s
su p r ir
a
necessidade de recursos para
que possam inovar e melhorar
a competitividade em seus
negócios”, diz o diretorpresidente.

recurso de grande alcance
social. Ano a ano temos
atend ido a milhar es de
empreendedores q ue de
outra forma não teriam
aceso ao crédito e nem
mesmo
a
ser v iço s
bancários”, afirma Renato
Maçan eir o , d ireto r d e
Mercado.

M ICR OC RÉD ITO Ainda no esforço de dar
su po rte à man utenção e
ampliação dos pequen os
negócios, a instituição segue
o f er tand o as lin h as d e
microcrédito, que são as mais
procuradas, com valores de
até R$ 10 mil par a
empreendedores pessoa física
e até R$ 20 mil para pessoa
jurídica com faturamento
bruto anual de até R$ 360 mil.
“O microcrédito é um

F ATO IN ÉD ITO Entre recursos repassados
pelo BNDES, pelo Ministério
do Turismo (Fungetur),
Finep, recursos próprios ou
do
Fun d o
de
Desenvolvimento
Econ ô mico (FDE), a
Fomento Paraná contratou
até a segunda quinzena de
novembro em torno de R$
300 milhões em operações
de crédito, superando em
mais de 200% o valo r
con tr atado em 2019,
somente no setor privado.
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Agricultor tem até o dia 31 de dezembro
para aderir ao Cadastro Ambiental Rural
A ex em p lo d o q u e
acontece em todo o País,
p ro d u to res ru rais d e
Go io erê e m u n icíp io s
vizinhos, têm até 31 de
dezembro para fazer a
adesão ao Cadastro Rural
Am b ien tal (CAR). O
p ro ced im en to
é
indispensável para que eles
p o ssam ga ran tir o s
benefícios do Programa de
Regularização Ambiental
(PRA) previstos no Código
Florestal.
De aco rdo co m as
informações, não há prazo
para o cadastro, mas essa é
a data limite para que os
agricultores não percam
incentivo s. Segun d o o
Governo Federal, a inscrição
no CAR é o primeiro passo
p ara a aq u isição d a

O procedimento é indispensável para que eles possam garantir os benefícios
do Programa de Regularização Ambiental previstos no Código Florestal

Junta Comercial: processos serão
somente digitais a partir do dia 1º
A abertura de processos
na Junta Comercial do Paraná
será realizada apenas no
formato digital a partir de 1º
de dezembro. As cerca de
1,2 mil solicitações recebidas
diariamente não serão mais
aceitas fisicamen te. A
medida faz parte do projeto
Junta 100% Digital, em
parceria com o Programa
Descomplica, do Governo
do Estado, que facilita e
desburocratiza os processos,
reduz prazos, aumenta a
segu ran ça juríd ica e
m o dern iza o registro
empresarial.
A regra se aplica a todas
as agências da Jucepar no
Estado, inclusive na sede, em
Curitiba. O registro de livros
e a emissão de todos os tipos
de certidões também só
poderão ser feitos online,
pelo portal Empresa Fácil
Paraná, conforme prevê a
Resolução Plenária 004/
2020.
Segundo o presidente da
Jucepar, Marcos Sebastião
Rigoni de Mello, o novo
modelo vai darmais agilidade
na abertura e encerramento
de empresas. “A economia
de tempo será de pelo menos
três dias e o processo cairá
direto nas mãos do analista.
Se o empresário utilizar

Cevada paranaense
A colheita da cevada
terminou no Paraná e, apesar
da estiagem, o volume e a
qualidade da produção são
considerados excelentes.
Esse é um dos assuntos do
Bo letim Semanal de
Conjuntura Agropecuária,
produzido pelo Departamento
de Economia Rural (Deral),
da Secretaria de Estado da
Agricultura
e
do
Abastecimento, referente à
semana de 22 a 27 de
novembro. O Paraná é o
maior produtor nacional de
cevada. Na atual safra, os
prod utores paranaenses
semearam 63.058 hectares e
colheram 261.912 toneladas.
Os grãos tiveram germinação
acima de 95%, classe 1, que

A medida faz parte do projeto Junta 100% Digital, em parceria
com o Programa Descomplica, do Governo do Estado

modelos da Jucepar, será
possível registrar a empresa
em questão de minutos,
podendo assim contratarseus
funcionários no mesmo dia e
iniciar seu faturamento”,
explica.
Ele d estaca q ue a
mudança ainda contribui com
o meio ambiente ao eliminar
o fluxo de papel e, também,
para redução da circulação
média de 500 pessoas por
dia no prédio da instituição.

é o melhor padrão para a
cevada. Junto com a excelência
de qualidade, os preços
alcançaram os melhor es
patamares dos últimos anos. A
saca é comercializada por R$
82,00, valor 37% acima da
média de 2019. Cerca de 82%
da produção já está vendida.
Primato premiada
A Primato Cooperativa
Agroindustrial foi novamente
considerada uma das melhores
empresas para se trabalhar
segundo a pesquisa Great Place
to Work (Ótimo Local para
Trabalhar em português). Com
o resultado, a cooperativa foi
certif icad a p elo 2º ano
co nsecutivo com o Selo
GPTW. O Pr ogr ama de
Certificação GPTW é feito por

Os processos que derem
entrada na forma física até
30 de novembro terão o
prazo de 30 dias para serem
concluídos. Caso excedam
o s d ias p revisto s, o s
documentos deverão ser
reapresentados na forma
digital, seguindo todos os
parâmetros necessários.
Alguns serviços ainda
estão em transição para o
fo rm ato d igital, m as
correspondem a menos de

meio de uma ferramenta online
de pesquisa e diagnóstico do
clima organizacional e a
certificação permite a medição
de forma prática a percepção
dos funcionários em relação à
empresa. A participação no
programa garante a entrega do
resultado da pesquisa para
trabalhar ações internas e se os
colaboradores considerarem a
organização um ótimo ambiente
de trabalho e a empresa atingir
nota 70 (ou mais) na pesquisa
terá seus esforços reconhecidos
com a visibilidade de um selo
digital de certificação.
Apoio ao turismo
Co m a utilização d e
praticamente todos os recursos
disponíveis no BNDES para o
ano de 2020, nos próximos

1% do s p rocedim entos
realizad o s na Jun ta
Comercial. Os documentos
en qu ad rad o s
co m o
exceções, por enquanto, são
atos societários que tenham
limitação técnica do sistema
SigFacil, processos que
en vo lvam esp ólio , qu e
resultem baixa da empresa
ou em entrada e saída dos
herdeiros no mesmo ato, e
processos que tratem de
fusão ou cisão de empresas.
meses a Fomento Paraná vai
direcionar todos os esforços
na oferta de crédito para o
segmento de turismo, com a
linha Fomento Turismo, para
projetos de inovação, com
recursos da Finep, bem como
nas tradicionais linhas de
microcrédito. De acordo com
o direto r- pr esid en te d a
instituição, Heraldo Neves,
boa parte dos recursos do
Fungetur disponibilizados pelo
Ministério do Turismo já foi
colocada no mercado e o
Ministério se dispõe a liberar
novos recursos. “Parte desse
trabalho está sendo feita com
a Caravana d o Cr éd ito
Turismo, que estamos levando
aos municípios do Litoral e da
Costa Oeste, para colocar a
linha Fomento Turismo à
d ispo sição
do s
empreendedores que estão se
preparando para atender os
v er an istas
du rante
a
temporada”, afirma.
Soja em Paranaguá
Um navio com 30,5 mil

declaração de regularidade
ambiental do imóvel rural.
A Co n federação d a
Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) reforça que,
além d e e starem em
co n fo rm id ad e co m a
legislação ambiental, os
produtores que realizam o
cadastro no CAR terão dois
anos para implementar o
programa e cumprirem com
as obrigações relacionadas
ao meio ambiente.
O Cadastro Ambiental
Rural foi criado em 2012
com a sanção do Código
Florestal Brasileiro, mas foi
regulamentado em 2014,
com a publicação de uma
instrução n ormativa do
Ib am a.
Para
m ais
i n f o r m a ç õ e s ,
acesse: www.car.gov.br

Projeto da UEM usa horticultura para
ressocializar dependentes químicos
A
Un iv er sid ad e
Estad u al d e Mar in gá
(UEM) está desenvolvendo
um projeto de capacitação
em h o r ticu ltu r a p ar a
pessoas em situação de rua
e pacientes em tratamento
de dependência química no
Noroeste do Estado. O
objetiv o é promover a
ressocialização por meio da
lab o r ter ap ia, tamb ém
ch amad a d e ter ap ia
ocupacional, uma técnica
psicoterapêutica que usa o
trabalho para afastar os
problemas causados pela
falta de ocupação.
A
in iciativ a
foi
contemplada com aporte
financeiro de R$ 185,4 mil,
oriundos do Fundo Paraná,
que
ap o ia
o
desenvolvimento científico
e tecn o ló gico , co m o
f in an ciamen to
de
programas e projetos de
pesquisas institucionais.
Esses r ecu r so s f o r am
utilizados para o pagamento
de bolsas de estudantes
selecio n ad o s p ar a as
atividades práticas.
De acordo com Gisele
Onuki, coordenadora de
En sin o Su p er io r d a
Superintendência Geral de
Ciência, tecnologia e Ensino
Su perior, esse tip o de
p r o jeto p r o mo v e a
interação transformadora
entre a universidade e a
so cied ad e e, tamb ém,
enriquece a aprendizagem

dos estudantes ao associar
o co n h ecimen to ao
exercício da cidadania, dos
direitos hu manos e do
compromisso social.
“Essa
tr o ca
de
exper iências auxilia na
formação mais completa
dos futuros profissionais,
ap er f eiço an d o
a
capacidade de diálogo,
au to n o mia e gestão
emocional, para o exercício
de uma lider ança mais
h u man izad a em alta
p er f o r man ce”, af ir ma
Gisele.
Den tr o do p r o jeto
con sid erad o p ilo to , as
ativ id ad es
são
d esen v o lv id as
n as
proximidades da Fazenda
Experimental da UEM, nas
ch ácar as
Co r ação
Eucar ístico d e Jesu s e
Recanto Mundo Jovens,
amb as lo calizad as n o
Distrito de Iguatemi, na zona
rural de Maringá.

toneladas de soja dos Estados
Unidos chegou na última sextafeira, 27, à área do Porto de
Paranaguá, de acordo com
sistemas de monitoramento de
embarcações, marcando a
iminente entrega de uma rara
compra feita na América do
No rte em meio à of er ta
reduzida. Neste ano, o Brasil
vendeu grandes volumes de
soja para a China, maior
impo rtad or a glob al d a
oleaginosa, o que fez com que
so br asse p ou co p ar a o
con su mo d oméstico . A
situação resultou em um valor
recorde em reais da matériaprima para a ração, ajudando a
impulsionar a inflação dos
alimentos no país. Embora seja
uma quantidade pequena para
os padrões comerciais globais,
as 30,5 mil toneladas são o
maior volume de soja dos EUA
comprado pelo Brasil desde
1997.

Qualidade na Colheita da
Soja. O I nstitu to d e
Desenvolvimento Rural do
Paraná – I ap ar -Emater
( IDR- Paraná) cr io u a
competição para melhorar o
d esempenh o du rante a
colheita do produto. O
con cu rso pr emia o s
operadores de máquinas que
forem mais eficientes no
trabalho. A premiação desta
edição será de forma virtual
e transmitida pelo canal do
IDR-Paraná no YouTube na
próxima quinta-feira, 3, às
19 horas. O concurso tem
como objetivo demonstrar
que é possível reduzir os
desperdícios na colheita e
aumentar os lucros com a
soja. O Paraná cultiva em
torno 5,4 milhões de hectares
d e so ja. Se tod os o s
op er ad or es tiv essem o
mesmo desempenho dos
participantes do concurso,
seriam 3.888.000 sacas não
desp er diçadas e uma
economia para o estado em
torno de R$ 388,8 milhões.

Qualidade da soja
A região de Maringá realiza
o 16º Concurso Regional de

Uma parceria entre o
Tr ibun al de Justiça do
Paraná (TJPR), por meio
da Vara de Execução de
Pen as
e
Med id as
Alternativas de Maringá, e
a
Asso ciação
dos
Moradores Ecologicamente
Co r r eto s d e Mar in gá
(Amecom), possibilitou a
instalação de duas casasd e-v egetação (estu fas)
para as práticas agrícolas
voltadas à horticultura.
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Em 11 meses, portos do Paraná
batem recorde histórico de cargas
O s po r to s d o Par an á
colecio n am mais uma
expressiva marca. Paranaguá
e Antonina alcançaram nesta
segunda-feira (30) o recorde
d e 53,382 milhõ es d e
ton elad as
de
car gas
movimentadas. O volume é o
maio r d a histór ia. O
governador Carlos Massa
Ratinho Junior participou em
Par an agu á d a co n tagem
regressiva que consolidou o
mar co inédito e que foi
comemor ad o co m o s
trabalhadores portuários. A
previsão é que apenas o mês
de n ovembro feche com
4.459.487 de ton elad as
movimentadas.
“Um momento histórico, a
maior movimentação em 85
anos do porto de Paranaguá.
Quebramos um recorde que
já havia sido batido no ano
passado, com 53 milhões de
toneladas. Mas em 2019, foi
no último dia do ano e desta
vez foi com um mês de
antecedência”, afirmou. Ele
ressaltou, também, que o
recorde será ainda ampliado,
já que falta um mês completo
para fechar 2020.
Ratinho Junior destacou
que a marca se torna ainda
mais significativa em virtude
dos percalços que marcaram
2020, esp ecialmen te a
pandemia causada pelo novo
coronavírus. A crise sanitária,
reforçou ele, acabou por
desencadear uma retenção na
economia de todo mundo e,
no Paraná, verificada com a
diminuição da arrecadação.
“Trabalhamos muito com

paranaenses, entre janeiro e
outubro deste ano foram de
produtos de exportação: 38,1
milhões de toneladas de
cargas. O v olume n esse
sentido do comércio exterior
é 13% maior que o registrado
no mesmo período, em 2019
(28,2 milhões de toneladas).
As importações somaram
17,1 milhões de toneladas.
Cerca de 4% mais que no ano
passado, com 16,4 milhões de
toneladas.
GRÃOS – Mais de 66%
d as
exp o r taçõ es
e
importações foram de granéis
sólidos. Foram quase 32,5
milhões de toneladas de grãos,
movimentadas entre de janeiro
e outubro de 2020. No ano
anterior, foram 29,6 milhões
de toneladas (alta de 10%).

Faltando ainda um mês para acabar o ano, Paranaguá e Antonina batem recorde de 53,3 milhões de toneladas
de cargas movimentadas – o maior volume da história. Ratinho Junior acompanhou a contagem regressiva e
comemorou com os trabalhadores
planejamento para que os
p o rto s par an aen ses n ão
fechassem um dia sequer por
causa da pandemia. Tudo isso
garantindo a segurança dos
trabalhadores e de quem usa
os nossos terminais. Nos
tornamos referência para o
País”. afirmou o governador.
“Em um ano totalmente difícil,
p or isso temo s mu ito a
comemorar. É fruto de um
excelen te tr ab alh o d e
equ ipe”, disse, enquanto
v isto r iav a o Cen tr o d e

Controle de Operações, que
mo n ito r a as ativ id ad es
portuárias.
SEIS RECORDES NO
ANO - Diretor-presidente da
Por to s d o Paran á, Luiz
Fernando Garcia destacou que
a conquista desta segundafeira é a “cereja do bolo” de
um ano bastante especial para
os portos paranaenses. Ele
lembrou que foram atingidos
seis recordes no ano. Os
melhores meses de março,

abril, maio, setembro e outubro
da
h istó r ia
em
movimentações.
Com 5.716.477 toneladas,
maio se tornou também o
melhor resultado mensal da
história dos Portos. “É um
resultado do Paraná, de toda a
comu n id ad e p o rtu ária.
Sempre falamos aqui: o porto
tem se ser cada vez mais
co mpetitivo e ef iciente”,
ressaltou Garcia.
“Apesar da pandemia, o
ano foi de muito trabalho. As

expo r taçõ es d e gr ãos e
alimentos cresceram, com o
câmbio favorável, e o tempo
seco
fav o receu
os
emb ar q ues”, co mp letou .
“Além disso a safra foi recorde
do Paraná, uma união de
fatores que aumenta a nossa
responsabilidade em busca de
n ov o s
r ecor d es”,
acrescentou.
EXPOR TAÇ ÃO
–
Cer ca
de
65%
da
movimentação dos portos

Nesse
segmen to ,
destaque para o aumento de
78% registrado no volume de
açúcar embarcado. Já são
3,67 milhões de toneladas
exportadas, ante 2 milhões
em 2019. Somente no último
mês,
f o r am
566.617
toneladas, mais que o dobro
do q ue o r egistrad o em
outubro do ano passado.
D ESEM P EN HO
–
Secr etár io de Estad o da
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex reforçou que os
resultados são frutos de uma
administração independente,
focada em entregar o melhor
desempenho e fazer dos
portos do Paraná os mais
produtivos do País.
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Projeto da UEM usa horticultura para
ressocializar dependentes químicos

GAZETA REGIONAL - 01/12/2020

A Universidade Estadual de
Maringá
( UEM)
está
desenvolvendo um projeto de
capacitação em horticultura
para pessoas em situação de
rua e pacientes em tratamento
de dependência química no
Noroeste do Estado. O objetivo
é promover a ressocialização
pormeio dalaborterapia, também
chamada de terapia ocupacional,
uma técnica psicoterapêutica
que usa o trabalho para afastar
os problemas causados pela
falta de ocupação.
A iniciativa foi contemplada
com aporte financeiro de R$
185,4 mil, oriundos do Fundo
Paraná, qu e apoia o
desenvolvimento científico e
tecnológico,
com
o
financiamento de programas e
projetos de pesquisas
institucionais. Esses recursos
foram utilizados para o
pagamento d e bolsas de
estudantes selecionados para as
atividades práticas.
De acordo comGisele Onuki,
coordenador a de Ensino
Superior da Superintendência
Geral de Ciência, tecnologia e
Ensino Superior, esse tipo de
projeto promove a interação
transformad ora entre a
universidade e a sociedade e,
também,
en riquece
a
aprendizagem dos estudantes ao
associar o conhecimento ao
exercício da cidadania, dos
direitos hu manos e do
compromisso social.
“Essa troca de experiências
auxilia na formação mais
completa d os futuros
profissionais, aperfeiçoando a
capacidade de diálogo,
autonomia e gestão emocional,
para o exercício de uma liderança
mais humanizada em alta
performance”, afirma Gisele.

Dentro
do
projeto
considerado piloto, as atividades
são desenvo lvidas nas
proximidades da Fazenda
Experimental da UEM, nas
chácaras Coração Eucarístico
de Jesus e Recanto Mundo
Jovens, ambas localizadas no
Distrito de Iguatemi, na zona
rural de Maringá.
Uma parcer ia entre o
Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), por meio da Vara de
Execução de Penas e Medidas
Alternativas de Maringá, e a
Associação dos Moradores
Ecologicamente Corretos de
Maringá (Amecom), possibilitou
a instalação de duas casas-devegetação (estufas) para as
práticas agrícolas voltadas à
horticultura.
Doutor em Agronomia e
responsável pela coordenação
do projeto, o professor da UEM
José Gilberto Catunda Sales
explica que as pessoas assistidas
recebem orientação sobre
montagem,
plantio
e
desenvolvimento de culturas de
diversas espécies hortícolas e
arbóreas, além de cursos sobre
máquinas e implementos
agrícolas. “Os participantes
plantam tomate, alface, almeirão,
maracujá, cenoura, abobrinha,
entre outras hortícolas”,
enumera.
Ele ainda destaca os
aspectos de segurança alimentar
e nutricional, uma vez que a
produção é consumida pelos
próprios envolvidos, todos
residentes das chácaras. “Essa
população dependia muito de
doações de alimentos, mas
depois de seis meses de
aprendizado se tornou
autossuficiente, pelo menos em
itens como verduras, legumes e
frutas”, destaca Sales.
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Folhas salariais de dezembro
serão antecipadas no Estado
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior
confirmou a antecipação
do pagamen to d os
salários de dezembro dos
servidores estaduais para
o dia 23. A medida se
so ma a o de pósito
in tegr al do décimo
terceiro salário que vai
oc orre r n a p róxima
sexta-feira (4). Nesta
segunda-feira (30) foi
pa ga a fol ha de
novembro.
Com o pagamento das
três folhas, o Governo do
Estado injetará R$ 5,1
bilhões na economia
paranaense em apenas 24
dias. Cada folha do
Estado equivale a R$ 1,7
bilhão e inclui 265 mil
se rvid ore s
a tivo s,
pe nsionistas
e
aposentados.
Se gun do Ra tin ho
Junio r a decisão de
realizar os pagamentos
de forma antecipada é
uma forma de valorizar o
se rvid or púb lico e
ta mbé m
u ma
contribuição do Estado
para estimular a retomada
das atividades comerciais
e industriais no Paraná.
“Temos
o
compromisso co m o
funcionalismo de pagar
os salários em dia. Em

Com autorização do governador Carlos Massa Ratinho Junior o pagamento de salários dos servidores vai ocorrer no
próximo dia 23. O depósito do 13º está programado para a sexta-feira (04). O valor de cada folha é de R$ 1,7 bilhão.

2020, já pelo segundo ano
c o n s e c u t i vo ,
conseguimos antecipar o
pagamento do 13º e o
salário de dezembro, que
será depositado dois dias
antes do Natal”, afirmou
o governador. “É uma
medida que ajuda os
se rvid ores
a

pr ogra mare m
su as
compras, suas viagens e
que potencializa ainda
mais a nossa economia”.
O governador ressalta
que houve um grande
esforço para manter as
contas do Estado em
equilíbrio neste ano, em
razão dos efeitos da

pandemia. De acordo
com a Secretaria de
Estado da Fazenda ao
longo do ano houve
queda de arrecadação do
Imp osto
so br e
C ir cu la ç ão
de
Mercadorias e Serviços
(ICMS), principal fonte
da Receita Estadual, e

da necessidade de aportar
re cur so s e xtr as pa ra
programas e obras que
continuam a ajudar a
p op ul aç ão
no
e nfre nt amen to
da
pandemia provocada pelo
novo coronavírus.
“M esmo c om esse
ce nár io
at ípico

mantivemos o controle
das contas públicas, os
in vest ime nto s e as
r e f o r m a s
administrativas. O rigor
no Orçamento é um
diferencial do Estado do
Paraná, um ativo que
cuidamos com muita
responsabilidade todos
os dia s”, de stac ou
Ratinho Junior.
RE LAÇÃO C OM
PIB – Segundo projeções
da Secretaria da Fazenda,
o pagamento integral e
sem atrasos das folhas
do s se rvidor es t em
re fle xo d ire to no
Produto Interno Bruto
(PIB) do Paraná.
A falta de pagamento
d e uma de l as, po r
e xe mp lo , t er ia u m
impacto negativo de
0,35% a 0,5% no PIB no
trimestre, por conta do
efeito multiplicador.
Esse mesmo efeito é
observado de maneira
positiva na folha de 13°.
Cal endá rio
de
pagamentos
30 de novembro – salário
de novembro
04 de deze mbro –
décimo terceiro salário
integral
23 de dezembro – salário
de dezembro

Copacol apresenta resultados do CPA para
o controle de pragas e doenças na soja
A pandemia causada pelo
novo coronavírus, que assola
o pais e o mundo, tem mudado
o hábito das pessoas, e é
justamente neste momento
que o uso da tecnologia está
ainda mais evidente.
Na Co p ac o l q u e é
considerada uma das maiores
Cooperativas do agronegócio
brasileiro, além das medidas
d e p r ev e n ção v o lta d as
diar iamente para evitar a
contaminação de cooperados
e colaboradores, os eventos
técnicos que normalmente
eram realizados de forma
p r e sen cia l, es tão se n d o
realizados de forma virtual.
Em todas as atividades em
que atua, os eventos técnicos
direcionados aos cooperados,
estão send o tr an smitid os
através de lives, e com a
agricultura não é diferente.
Na n oite desta quartafeira dia 26, foi realizada a
liv e d a Agr icu ltu r a d e
maneira Digital, que abordou
o tema, manejos de pragas e
doenças na cultura da soja,
o ca sião e m q u e o s
en gen heir o s agr ôn o mo s,
Ar i el Mu h l e Gab r i ele
Ho e lsch er ,
que
são
p es q u isa d o r e s d o CPA
( Cen tr o d e
Pesq u isa
Agrícola), apresentaram aos
produtores os resultados de
estu d o s
e
p esq u i sas
d es en v o l v id o s so b r e o
assunto.
O evento contou com a
p ar tici p açã o
de
um
exp r essi v o n ú mer o d e
co o p er a d o s,
que
se

mostraram interessados pelo
assunto.
O engenheiro agrônomo,
Ar i ele Mu h l, além d e
agradecer a participação dos
cooperados, diz que diante
do cenário deste ano devese ter cuidado com algumas
doenças, bem como pragas
principalmente o percevejo,
q u e é u m d o s maio r es
desafios para a cultura da
soja.
Segundo ele em um ano
de déficit hídrico como este,
u m m an ejo b em f e ito
imp acta ain d a mais n a
p ro d utivid ad e d e f o rma
positiva.
“P as sa mo s
as
informações de quais são
as condições ideais para
fazer as aplicações desta
pr aga, a impo rtân cia de
r o tacion ar o s p ro d u to s,
enfim o melhor manejo para
minimizar os impactos desta
praga. Já com relação aos
ma n e jo s d e d o en ça s,
destacamos a importância
que os muissitos tem para o
co n t r o l e d e d o en ç as ”,
destaca Ariel.
Para concluir ele reforça
que os produtores que não
puderam acompanhar a live
na ocasião, podem acessar
o canal oficial da Copacol
no Youtube, ou solicitar o
lin k d iretamente co m o
agrônomo que o engenheiro
q u e o ate n d e p a r a
acompanhas as informações
que ficarão disponíveis por
um determinado período à
disposição dos cooperados.

