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Betinho reafirma apoio ao
Campus Regional da UEM
O prefeito eleito de Goioerê, Betinho Lima, se reuniu nesta
quarta-feira, com o diretor do Campus da UEM de Goioerê,
GilsonCroscato.Naoportunidade,elereafirmouseucompromisso
com o desenvolvimento do CRG.
PÁGINA 02

Moreira Sales: Bruna Milan é eleita
presidente da Associação Comercial
A empresária Bruna Milan foi eleita nesta terçafeira, para o cargo de presidente da Associação Comercial de Moreira Sales. A
eleição foi das mais concorridas, contando com a participação de um grande nú-

mero de associados. Bruna, que terá como vice a
também empresária Tatiane de Melo, disse que
presidir a Acims será um
desafio, mas que ela se sente
pron ta p ara fazer a
diferença. PÁGINA 05

Coamo antecipa R$ 139 milhões
tem o maior crescimento
em sobras para seus cooperados Paraná
industrial do País em outubro
Respeitando o distanciamento social e cumprindo
todos os protocolos de segurança contra a pandemia,
associados da Coamo (foto),
começaram a receber nesta
quarta-feira, dia 9, o pagamento antecipado de sobras.
No total são R$ 139 milhões
pagos aos seus mais de 29 mil
cooperados, conforme a movimentação de cada um deles
na cooperativa.PÁGINA 03

A produção industrial do Paraná cresceu 3,4% entre setembro
e outubro deste ano. É o maior resultado entre os 15 locais
analisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no País pelo segundo mês consecutivo – entre agosto e
setembro o desempenho foi de 7,7%. O índice também está acima
da média nacional nesse recorte, de 1,1%.

Sidnei Cruz será
o secretário de
Viação e Obras
de Betinho Lima
PÁGINA 04

Prefeitura recuperou estradas
e apoiou pequenos produtores
A p re fe i t ura de
Goioerê, através da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente, pautou o
trabalho nos últimos

quatro anos em duas
frentes: a recuperação
das estradas rurais e
o apoio aos pequenos produt ore s rurais.
PÁGINA 04

Rotary faz entrega aparelhos de
ar-condicionado ao Santa Clara
Uma solenidade realizada
na terça-feira, marcou a
entrega de dois aparelhos de
ar-condicionado de 30 mil

BTUs p ar a o Centr o
Educacional Santa Clara de
Goioerê. A entrega foi feita
pelo Rotary. PÁGINA 05
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Betinho reafirma apoio ao
Campus Regional da UEM
O prefeito eleito de
Goioerê, Betinho Lima,
se reuniu nesta quartafeira, com o diretor do
Campus da UEM de
Goioerê,
Gilson
Croscato.
Na
oportunidade,
ele
reafirmou
seu
compromisso com o
desenvolvimento do CRG.
Acompanhado do
futuro chefe de gabinete,
Marcio Bonesi, o prefeito
eleito teve uma longa
conversa com o diretor
da UEM, que explicou
que nos próximos dias, o
Campus estará recebendo
os computadores para o
laboratório
de
informática, viabilizados
por Betinh o junto à
Superintendência Geral
da Secretaria de Ciência
Tecnologia e Ensino
Superior (Seti)
Ainda du rante o
encontro, Betinho disse
que iniciará um novo
trabalho para garantir que
a UEM de Goioerê receba

Da esquerda para a direita, Betinho Lima; Márcio Bonesi e Gilson Croscato

cursos na área de agrárias.
Neste sentido, ficou
agendado uma importante
reunião com o reitor da
Universida de,
Julio
Damasceno para esta
sexta-feira, 11.
Será o p rimeiro
contato visando à
implantação de novos
cursos na área de agrárias
no Campus, cujas

tratativas já foram
iniciadas e suspensas na
época, com a decisão de
implantar em Goioerê o
curso de Física Médica.
“Vamos retomar essa
conversa o mais rápido
possível, para que em
nossa gestão o Campus
da UEM tenha novos
cursos e se consolide com
um campus forte e que

atraia muito alunos para
Goioerê”,
disse
o
prefeito eleito Betinho
Lima.
Além dos novos
cursos, na pauta de
reunião com o reitor nesta
sexta-feira, a conclusão
do bloco didático do
Campus da UEM, cujos
recursos Betinho também
já assegurou junto à Seti.

Inscrição de chapas para eleição da
Acamdoze encerra nesta quinta-feira
Tem encerramento nesta
quinta-feira (10) o prazo
de inscrição de chapas para
as eleiçõ es p ara n o va
diretoria da Associação das
Câmaras Municipais da
Mic ro rr egiã o
Do ze
(Acamdoze). Pelo estatuto
da entidade, os vereadores

podem inscrever chapas até
cinco dias antes da eleição,
que este ano será realizada
no dia 15 deste mês. A
votação será das 15 às 19
horas. O atual presidente é
o vereador de Engenheiro
Beltrão, Valdir Hermes da
Silva (MDB).

Pa ra in sc riç ão d as
chapas o contato deve ser
fe ito via e-m ail d a
entidadeacamdoze@acamdoze.com.br.
O p leito será realizado
cu m p rin d o to d o s o s
protocolos de prevenção ao
coronavírus (Covid-19),
como uso do álcool em gel,

A reunião que definiu as regras da eleição: inscrições de chapas se encerram hoje
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distanciamento social e uso
privativo da caneta. Para
participar, da eleição as
Câmaras devem estar com
a mensalidade em dia com
a Acamdoze e devidamente
filiadas.
Ve rea d o re s
n ão
re eleito s n ão p o d em
participar do processo. Já
os reeleitos e novos eleitos
para o próximo mandato
podem votar e ser votados.
A Comissão de Eleição
formada é pelos presidentes
das Câmaras de Peabiru,
Alaerte Ro d rigu es do s
Santos (presidente); e os
membros Ivan Tavares,
presidente da Câmara de
Farol; e Milton Vanderlei
Filh o , p re sid e n te d a
Câm ara Mu n ic ip al d e
Quinta do Sol.
Atualmente estão filiadas
à Comcam as Câmaras de
Araruna; Boa Esperança;
Cam p o
M o u rã o ;
Co ru m b ata í d o Su l;
Engenheiro Beltrão; Farol;
Fênix; Peabiru; Quinta do
Sol; e Terra Boa.

Salário mínimo regional
O projeto de lei de reajuste do salário mínimo regional
teve a primeira discussão adiada e voltará à pauta da
Assembleia na próxima semana. O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) destacou que a matéria requer ampla
discussão, para que o maior número possível de trabalhadores sejam atendidos pela lei. Romanelli reafirmou que o
salário mínimo regionalcompleta 15anos e já se consolidou
como uma política que beneficia toda a economia
paranaense.
BR do Mar
O deputado e líder do Governo na Câmara Ricardo Barros (PP) comemorou a aprovação do projeto de incentivo à
navegação de cabotagem
(transporte de cargas entre
portos ou cidades brasileiras),
conhecido como BR do Mar.
“Com o apoio dos técnicos do
Ministério da Infraestrutura,nós
aprimoramos naCâmara o texto
que veio do Governo, a estimativa é que a navegação de cargas na costa brasileira melhore
a logística e reduza em R$ 3
bilhões o custo Brasil”, disse
Ricardo Barros.

dos os conselheiros Ivan Bonilha, Artagão de Mattos Leão e
José Durval, e os auditores Sérgio Valadares e Thiago Cordeiro.

Acordos de leniência
O IBT (Instituto Brasil
Transportes) encaminhou ao
Governo do Estado o pedido de
mais detalhes e aplicação dos
acordos de leniência feitos pelo
MPF (Ministério Público Federal) com as três concessionárias
de pedágio: Ecorodovias, Ecovia e Econorte.O instituto questiona se as obrigações previstas
nos acordos estão sendo cumpridaselembraquepelosilícitos,
as concessionárias, a Ecorodovia e a Ecovia foram obrigadas
a restituir R$ 370 milhões e a
Econorte, R$ 715 milhões, a
título de reparação de danos.

Indústria em ascensão
Pesquisa mostra que a indústria do Paraná registroucrescimento em seis meses consecutivos depois de quedas de
março e abril, período em que o
setor sentiu de maneira mais
severa os impactos da pandemia. Os ganhos acumulados
foram de 51,5% nesse período,
diminuindo asperdas acumuladas do ano e estimulando a
geração de empregos e as atividades correlatas de comércio e
serviços.

Conselheiros TCE
Em votação virtual, os conselheiros do Tribunalde Contas
do Paraná (TCE-PR) elegeram
os novos dirigentes da Corte
para o biênio 2021-2022. Para
presidente foieleitoFabianoCamargo, vice-presidente – Ivan
Bonilha,corregedor-geral– Fernando Guimarães. Para a Primeira Câmara foram escolhi-

Conselheiros TCE II
Avotação, que pela primeira vez foi realizada por meio de
aplicativo, também elegeu para
a Segunda Câmara, os conselheiros Nestor Baptista, Fernando Mello e Ivens Linhares, e os
auditores TiagoPedroso eCláudio Kania. A posse dos eleitos
será realizada em janeiro de
2021, em data ainda a ser marcada.

Cursos técnicos
O Senai no Paraná oferece
mais de 7mil vagas abertas para
cursos técnicos presenciais ou
semipresenciais no primeiro trimestre de 2021, em unidades do
Senai em todo o Estado. São
cursos em áreas como Eletromecânica, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Segurança do Trabalho, e
muitasoutras,distribuídas em30
cidades. Aprevisão deiníciodas
aulas é em fevereiro de 2021.

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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Coamo antecipa R$ 139 milhões
em sobras para seus cooperados
Resp eitan do
o
distanciamen to social e
cu mp rind o to d o s o s
protocolos de segurança
co ntra a p an d emia,
asso ciad o s d a Co amo ,
começaram a receber nesta
q u arta-feira, dia 9, o
pagamento antecipado de
sobras. No total são R$ 139
milhões pagos aos seus mais
de 29 mil coo perado s,
conforme a movimentação de
cada u m d eles n a
cooperativa.
De aco rdo co m o s
co operado s, este é um
momento aguardado com
grande expectativa pelos
agricultores associados e as
comunidades na área de
atu ação d a Co am o n o
Paraná, Santa Catarina e
Mato Grosso do Sul.
O presid en te d o
Conselho de Administração
da Coamo, José Aroldo
Gallassini, destaca que a
tradição de antecipar as
so bras é um b en efício

comemorado pelo quadro
social, que chama o benefício
de “13º do cooperado”.
Os cooperados estão
recebendo o valor de R$ 0,60
p or cad a saca de soja
entregue, R$ 0,15 p elo
milho, R$ 0,20 pelo trigo e
1,60% sobre os insumos
adquiridos na cooperativa.
Por conta da pandemia,
ocasionada pela Covid-19,
o s co o perad os foram
o rien tad os a man ter o
d istan ciam en to so cial,
evitando aglomeração nas
unidades e entrepostos da
Coamo.
Em Goioerê, o gerente
José Adilson Colaço disse
que o início dos pagamentos
tran sco rreu d en tro d a
n o rm alid ad e, co m o s
co op erado s evitan do o
comparecimento na unidade
e sendo orientados através
dos canais de comunicação
da cooperativa.
“O cooperado entendeu
a mensagem da Coamo e

O gerente da unidade da Coamo
em Goioerê, José Adilson Colaço

n este p erío do m u ito s
compromissos e as sobras
da Coamo vem num bom
momento”, comentou.

Em Quarto Centenário os pagamentos também foram iniciados
ontem (máscaras foram retiradas apenas para a fotografia)

muitos só ligaram para
autorizar a transferência dos
valores para sua conta. Isso
evitou aglomeração e o
ajuntamento de pessoas na
unidade. Nossos cooperados
estão de parabéns”, destacou
Colaço.
Ainda de acordo com
Colaço, em Goioerê, 360
cooperados estão recebendo
as so b ras. Em Qu arto
Centenário esse número é de
243 e em Rancho Alegre
D’Oeste, 160.
Para o produtor Claudio
Kato, as sobras chegam em
boa hora, ajudando nos
preparativos para o Natal da
família. “Estamos em tempos
de pandemia, não podemos
viajar, mas com as sobras
vão n o s aju d ar a
promovermos um bom Natal
para nossa família”, disse.
Já o cooperado Maurício
Agulh o , citou q ue o
pagamento de sobras é uma
tradição na Coamo e que

todos os anos, próximo do
Natal, a expectativa é grande.
“A gente sempre fica na
expectativa e este ano não
foi diferente, apesar da
pandemia”, comentou.
Q U A R T O
CENTENÁRIO: - Quem
tam bém co memo ro u o
pagamento, foi o cooperado
Júlio Jerônimo dos Santos
Junior. “Na verdade, é uma
cultura que carregamos.
So mo s coo perativistas,
produzimos alimentos com
su sten tab ilid ade
e
m o vim entam os com a
Coam o na compra dos
in su m o s e entrega d a
produção. Fico muito feliz
em poder receber as sobras
da Coamo. É o resultado
finan ceiro
po sitivo
reto rnan d o
p ara
o
associado”, disse.
Para Moacir Ravazzolli,
o pagamento de sobras é
resu ltado
de
uma

administração eficiente e
transparente entre a diretoria
e os cooperados Coam. “As
sobras é o resultado positivo
de toda a movimentação que
fazemos com a Coamo e que
no final do ano retorna para
o associado”, destacou.
O co o p erad o Ivan
Fuganti cita que as sobras
são sempre bem vindas, pois
é o resultado do nosso
trabalho e movimentação.
“ As sob ras d a Co am o
demonstram a sua solidez e
administração competente. E
q uero ap roveitar para
parabenizar a Coamo pelos
seus 50 anos”, frisou ele.
Outro cooperado que tem
comemorado o pagamento
de sobras é Walter Chaufrer.
Segundo ele, final de ano é o
p erío do
d e m u ito s
compromissos financeiros e
por vezes tem sido socorrido
pelas sobras. “É muito bom
chegar no final do ano e
receber as sobras, pois temos

RANCHO ALEGRE:
Tamb ém rep eitan do o
distanciamento social e os
protocolos de segurança
co ntra a p an d emia,
co operad os d e Rancho
Alegre D’Oeste receberam
co m m u ita alegria o
adiantamento de sobras.
“Esta é nossa alegria de fim
de ano, pois proporcionará
uma mesa farta no Natal da
nossa família”, disse Rogério
Fiorotto.
É importante destacar que
a grande maioria dos recursos
fo i d irecio nad a ao s
cooperados via bancária,
sem a presença do produtor.
As imagens – inclusive do
ch eq u e n as mão s d o s
cooperados - são ilustrativas,
simbolizando o memento de
recebimento.
ANO HISTÓRICO: O presidente do Conselho
d e Ad m in istração d a
Co am o , Jo sé Arold o
Galassini, disse durante as
comemorações dos 50 anos
d a co op erativa, q ue a
antecipação das sobras é o
resultado de um ano que vai
ficar para a história. “Se por
u m lad o temo s essa
pandemia, que é algo muito
ruim, por outro temos um
ano m uito bom p ara o
agronegócio. A Coamo terá
o seu melhor ano e por isso
fazemos questão de transferir
o que é dos cooperados para
eles que são os donos da
cooperativa e recebem parte
d o lu cro, q u e n o
cooperativismo é chamado
de sobras. Quanto mais
participar, mais forte ele fica
e mais fo rte fica a
cooperativa.”, destacou.

Cooperados exibem cheque recebido com valoes das sobras: distanciamento social foi obedecido por todos que estiveram na sede das unidades Coamo
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Prefeitura recuperou estradas
e apoiou pequenos produtores
A prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente, pautou o trabalho
nos últimos quatro anos em
duas frentes:a recuperação das
estradas rurais e o apoio aos
pequenos produtores rurais.
De acordo com dados da
administração, ao todo foram
90 quilômetros de estradas
rurais recuperadas, com
cascalhamento, técnicas de
microbacia em vários pontos,
visando que quem vive e
trabalha na zona rural, tenha
boas condições de transporte
a qualquer tempo.
As melhorias foram tanto
para o transporte escolar,
como para o escoamento da
safra. “Foi um dos maiores
programas de recuperação de
estrad as d a h istó ria de
Go io erê”, destaca o
secretário Tiago Azenha.
Ele cita que algumas
estradas, como a da Fonte
Azul, do Bom Jardim e da
Grota Funda tiveram trechos

medicamentos, entre outros.
Os ap iculto res fo ram
incen tivado s e ho uve
caravanas de pequenos
p ro du to res ru rais p ara
participar de feiras e eventos.

No total mais de 90 quilômetros de estradas foram recuperadas pela prefeitura do município

reabertos, pois tal era a
precariedade das condições,
que era impossível o tráfego
de veículos.

O
Programa
de
Inseminação Artificial, de
apoio à pecuária leiteira, foi
reativado na atual gestão e de

5 produtores beneficiados no
início, p asso u para 40
produtores assistidos com
inseminação artificial.

Sidnei Cruz será o secretário de
Viação e Obras de Betinho Lima
O servidor público
Sidnei Cruz será o
secretário de Viação e
Obras da administração do
prefeito Betinho Lima. A
confirmação foi feito
agora há pouco pelo
próprio Betinho.
Sidnei é servidor de
carreira e há 32 anos
integra o efetivo da
Prefeitura de Goioerê,
sendo 28 deles dedicados

à Secretaria de Viação e
Obras.
De acordo com
Betinho, é mais um
compromisso
feito
durante a campanha que
está sendo honrado, uma
vez
que
ele
se
comprometeu que daria a
oportunidade para que
servidores de carreira
fizessem parte de sua
equipe.

Sidnei Cruz: futuro secretário de Viação e Obras

O futuro secretário é
uma pessoa que além de
conhecer toda a estrutura
e funcionamento daquela
pasta, ainda tem bom
relacionamento com a
equipe.
“São 32 anos como
servidor e vamos dar a

oportunidade
dele
mostrar que tem pulso
para administrar a
secretaria, atendendo as
demandas do município e
respeitando à população e
os servidores da Viação e
Obras”, disse o prefeito
eleito.

Os pequenos produtores
tiveram apoio de técnico
agrícola e médico veterinário,
com orientações sobre cultivo,

MEIO AMBIENTE:
Na área do meio-ambiente
houve a realização do projeto
Ecoponto, que possibilitou o
descarte de grandes volumes
em todos os bairros da
cidade.
Houve distribuição de
mudas deorquídeas e oplantio
de mudas em vários pontos
da cidade, além a distribuição
de mudas de árvores nativas,
que também foram plantadas
em um projeto de arborização
de prédios públicos.
Também teve o apoio à
ATA, com o repasse de
recursos nos quatro anos e a
cessão da nova sede da
entidade. Houve fiscalização
dos terrenos baldios com
notificações para limpeza em
toda a cidade.
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Moreira Sales: Bruna Milan é eleita
presidente da Associação Comercial
A em presária Bru na
Milan foi eleita nesta terça-feira, para o cargo de
presidente da Associação
Co m ercial d e Mo reira
Sales. A eleição foi das
mais concorridas, contando com a participação de
um grande número de associados.
Durante sua fala, a presidente eleita disse que
pretende realizar uma gestão de excelência à frente
da entidade, ouvindo os

associados e colaboradores, bem como acatando
sugestões para melhorar a
eficiência da associação.
Bruna, que terá como
vice a também empresária
Tatiane de Melo, disse que
presidir a Acims será um
desafio, mas que ela se
sente pronta para fazer a
diferença. “Eu sei que o
d esafio é gran d e, mas
estou pronta e vou dar o
meu melhor para fazer uma
gestão diferenciada”, disse.

agradecer a todos. “Meus
agradecimentos a todos da
diretoria, bem como aos
nossos associados. Foi um
período de muito aprendizado, que irei levar comigo
para o resto da vida. Obrigada pelo apoio e carinho
de todos”, enfatizou Michelle.

legnda

A presidente eleita está animada para assumir a função: posse em janeiro

Eleição aconteceu na última terça-feira

Já a vice eleita, Tatiane
d e Melo , ap roveito u a
oportunidade para dizer
que o momento exige união.
“ Estam os viven d o u m
tempo atípico, por conta

da pandemia e mais do que
nu nca precisamo s un ir
nossas forças. Estarei à
disposição da diretoria e
dos associados. Podem
contar comigo”, sentenciou

Rotary faz entrega aparelhos de
ar-condicionado ao Santa Clara
Uma solenidade realizada
na terça-feira, marcou a entrega de dois aparelhos de
ar-condicionado de 30 mil
BTUs p ar a o Cen tr o
Educacional Santa Clara de
Goioerê. A entrega foi feita
pelo Rotary.
De acordo com a direção
do clube, os aparelhos foram
adquiridos através do Projeto
de Subsídio Distrital, com o
Distrito 4630 contribuindo
com um terço do valor de R$
6.600,00. Já o restando foi
pago com recursos angariados em uma promoção realizad a pelo Centr o Santa
Clara.
Hélder Villela, presidente
do Rotary em Goioerê, disse
que a ação é importante, pois
atende a uma necessidade
da entidade, para climatizar
a sala de informática, onde
são oferecidos cursos aos
alunos e a sala onde são
guardados os mantimentos,
para o preparo da comida

A entrega dos equipamentos aconteceu na terça-feira
servida à população assistida.
Por sua vez, o dirigente do
Centro Santa Clara, Mauro
Menon, agradeceu a mais esta
parceria do Rotary de Goioerê
e também destacou a importância dos aparelhos de arcondicionado para atender às

necessidades das pessoas assistidas pelo Centro Educacional Santa Clara.
A entrega contou com a
presença do presidente do
Rotary de Goioerê, Hélder
Villela, do governador 20002001 do Distrito 4630, Nelson

Shiokawa, do governador assistente Kleber Hilgert, do
presidente do Rotary Club
Satélite de Goioerê União
Atitude, Paulo Marcos, de
r o tar ian o s, d ir igen tes e
funcionários do Centro Santa
Clara.
mada Saúde Tech – edital promovido pelo Senai no Paraná
em parceria com o Governo do
Estado e com aFundação Araucária. ARenner Coatings inicia
a venda para todo o Brasil a
partir de dezembro. O Polidura
Epóxi Higiene Total Geração
Anti Viralserá comercializado
em branco e demais cores sob
encomenda.

Destaque nacional
A produção industrial do
Paraná teve o maior crescimento do país (3,4%), na passagem de setembro para outubro, segundo pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
divulgada na última quartafeira, 9. O Paraná registrou,
assim como o setor como um
todo, a sexta taxa positiva
consecutiva, com ganhos acumulados de 51,5% nesse período. No geral, a produção
industrial cresceu em 8 das
15 regiões pesquisadas. Os
outros estados com resultados positivos foram Pernambuco (2,9%), Santa Catarina
(2,8%), Mato Grosso (1,1%),
Ceará (0,5%), São Paulo
(0,5%) e Minas Gerais
(0,4%). A pesquisa mostrou
que, na comparação com
outubro de 2019, a produção
industrial teve alta em 9 dos
15 locais pesquisados, sendo
que o Paraná cresceu 4,8%.

Aeroportos paranaenses
O leilão de quatro aeroportos
paranaenses, o da sexta rodada
de concessões de aeroportos já
tem uma previsão de data: 26 de
março de 2021, segundo Ronei
Glanzmann, secretário nacional
de aviação civildo Ministério de
Infraestrutura. A sexta rodada
de concessões de aeroportos irá
ofertar 22 aeroportos distribuídos em três blocos regionais: o
bloco Sul, que prevê investimentos de R$ 2,847 bilhões; o bloco
Norte, com R$ 1,478 bilhão em
obras; e o Central, com R$ 1,8
bilhão. Bloco Sul tem os seguintes aeroportos: Curitiba, Foz do
Iguaçu, Londrina, Bacacheri
(Curitiba), Navegantes (SC),
Joinville (SC), Pelotas (RS),
Uruguaiana (RS) e Bagé (RS).
Movimentação dos portos
Com os dados do mês de
novembro consolidados, os Portos do Paraná confirmaram o
recorde de 53.561.238 toneladas

movimentadas nos 11 meses de
2020. O volume é 9% maior que
o alcançado no mesmo período
de 2019 e 0,36% maior que o
registrado durante todo o ano
passado. Novembro fechou com
4.486.609 toneladas de cargas.
No acumulado do ano, 58% das
operações foram no sentido de
exportação. Foram 34,45milhões
de toneladas de produtos enviados do Brasil para o mundo, via
portos de Paranaguá e Antonina.
O volume é 11% maior que o
registrado nos mesmos 11meses
de 2019(31milhões de toneladas)
e 3,45% que o registrado durante
todo o ano anterior fechado (33,3
milhões).
Tinta antiviral
Uma tinta que consegue inativar o novo coronavírus em
99,999% – Polidura Epóxi Higiene Total Geração Anti Viral –
foio produto desenvolvido pela
Renner Coatings com apoio do
Instituto Senai de Inovação em
Eletroquímica por meio da Cha-

Máquinas agrícolas
Asvendas de máquinas agrícolas e rodoviárias no Brasil
registraram avanço de 29,5%
em novembro, em relação ao
mesmo período de 2019, para
4.267unidades, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) na última segunda-feira, 7. O desempenho registrado em novembro foi o
melhor para o mês, pelo menos,
desde 2017. Os tratores de rodas responderam por 3.071 do
total comercializado, aumento
também de 29,5%. De olho em
uma safra que caminha para ser
recorde em 2020/21, a venda de
colheitadeiras de grãos alcançou 662unidades, alta de 34,8%
ante igualperíodo do ano passado. No acumulado de janeiro a
novembro, foram comercializadas 42.071 unidades de máquinas do setor, alta de 3,8% no
comparativo anual, conforme
dados da associação.

ela.
Ainda na oportunidade,
a presidente atual e que
segue no cargo até o dia
31 de dezembro, Michelle
de Castro, aproveitou para

NOVA DIRETORIA:
Presidente: Bruna Eloisa
To rto la Milan ; vic epresidente, Tatiane Gonçalves de Melo; primeiro
tesoureiro, Adriele Josiane
Martins; segundo tesoureiro, Cássio Bonilha Bravo;
diretor de eventos, Fábio
Lemes dos Santos; diretor
assun to s do co mércio ,
Matheus Lima Depollo e
Marco Antônio Adamo;
direto r d e assun to s da
indústria e agronegócio,
José Carlos Farin ácio ;
presidente do Conselho da
Mulher Empresária, Debora Maísa Lob o e vicepresidente Conselho da
Mulher, Tatiane Gloor.
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Governo inaugura a Cadeia
Pública de Campo Mourão
O Governo do Estado
inaugurou nesta quarta-feira
(09) a Cadeia Pública de
Cam po Mo urão II, n o
Centro-Oeste do Paraná. A
n o va
u n id ad e
do
Departamento Penitenciário
(Depen), que é destinada à
presos masculinos, tem mais
d e 3,77 m il m etro s
quadrados e conta com 382
vagas.
Com a nova unidade, o
sistema penitenciário da
região passa a oferecer mais
segu ran ça aos agen tes
penitenciários e demais
funcionários. Iniciada em
2015, a construção teve um
investimento total de R$
12,3 milhões feito pelos
governos estadual e federal.
A obra foi feita com base
nas diretrizes de arquitetura
penal estabelecidas pelo
Min istério da Justiça e
Segu ran ça Pú blica, d o
Co nselh o Nacio n al d e
Po lítica Crim in al e
Penitenciária. Um diferencial
é que os módulos de controle
de trânsito de presos são
mecanizados e permitem que
o fluxo de pessoas pelo
complexo ocorra sem o
con tato d ireto com o s
agen tes d o Dep en ,
p ro p o rcio n an d o m ais
segurança aos profissionais.
O secretário estadual da
Segurança Pública, Romulo
Marinho Soares, afirmou
que a entrega da obra faz
p arte d o planejamento
estratégico para aperfeiçoar
o tratam en to p en al n o
Paraná, além de garantir
melhores con diçõ es de

Campo Mourão II, Arnobe
Lemes dos Reis, a proposta
principal da inauguração da
unidade é disponibilizar um
serviço seguro e eficaz. “O
Depen sempre trabalhou
para manter a segurança de
to d o s, seja d eten to s,
familiares, servidores e a
população que transita na
região, pois sem segurança
e sem disciplina, não é
possível estabelecer nenhum
projeto. Então, o nosso
projeto a partir de agora é,
com a melhor estrutura
possível, preparar os nossos
presos para voltar a viver
em sociedade”, relatou.

Nova unidade do Depen é destinada à presos masculinos e conta com 382 vagas

trabalhos aos servidores.
“Quando assumimos a
Secretaria tivemos q ue
recomeçar projetos, e ver
essa obra concluída é a
realização de um sonho. Isso
porque estamos trabalhando
para que, de fato, os presos
do Paraná tenham uma boa
estrutura de ressocialização.
Isso b en eficia to d a a
sociedade que, no futuro,
receb erá
p esso as
preparadas para o convívio
social”, disse ele. “Além
disso, um dos principais
benefícios dessa entrega é
desafogar as carceragens
das delegacias da região”,
GAZETA REGIONAL 10/12/2020

declarou o secretário.
Depen foi construída para
O vice-diretor Depen, atender também pessoas
Luiz Francisco da Silveira, co m d ific u ld ad e d e
explicou que na unidade, acessib ilid ad e, tan to
diversas salas de segurança detentos quanto visitantes.
e adm inistração fo ram “ São celas co letivas e
planejadas para a melhor individuais com as devidas
condição de trabalho dos estruturas para presos com
servidores. “Isso para que deficiência”, informou.
os agentes penitenciários e
“A Cadeia Pública de
todos os outros servidores Campo Mourão II também
possam desempenhar seus conta com um pátio de visitas
trab alh o s co m to d a a parcialmente coberto, pátios
estrutura de seguran ça de sol, parlatórios e salas para
necessária”, afirmou.
videoconferência, salas de
Segundo o Coordenador aula e biblioteca, lavanderia,
Regional de Maringá e sala de observação, além de
Cruzeiro do Oeste, Luciano área da saúde com consultório
Brito, esta nova unidade do médico, sala de enfermagem,
GAZETA REGIONAL 10/12/2020

farmácia, esterilização e
consultório odontológico”,
contou.
EFICAZ - Para o diretor
d a Cad eia Pú b lica d e

P RESENÇAS
Estiveram presentes na
inauguração o prefeito de
Campo Mourão, Tauillo
Tezelli; o delegado-chefe da
16º Subdivisão Policial,
Nilso n Ro d rigu es; o
co m an d an te d o 11º
Batalhão da Polícia Militar,
tenente-coronel Julio César
e o a vice-prefeita eleita de
Campo Mourão, Fátima
Nunes, representando o
deputado estadual Márcio
Nunes.
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Selo Clima Paraná bate
recorde de adesão de empresas
A Secretaria de Estado
do
Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo
reconheceu nesta quarta-feira
(09) as bo as p ráticas
ambientais de 46 empresas
com o Selo Clima Paraná
2020. O programa é uma
iniciativa para incentivar os
empreendimentos no Estado
a medirem, divulgarem e
redu zirem o s níveis de
emissão de gases do efeito
estu fa
(CO2),
p oten cializad ores
do
aquecimento global e das
mudanças climáticas.
O projeto, que está na 6ª
edição, é uma parceria da
secretaria estadual com a
Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep) e tem a maior
adesão desde o lançamento,
em 2015, apresentando
crescim en to anu al d e
emp resas in scritas. Na
primeira edição 21receberam
a classificação.
Para o secretário do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, Márcio Nunes,
o programa ajuda a agregar
valor de mercado e garantir
negócios internacionais para
as empresas do Estado. “O
Governo dá subsídios para o
empresariado porque é ele
quem garante os empregos e
gera renda para a população
paranaense, ou seja, quanto
mais
p ró sp eras
as
corporações, mais renda para
o povo”, afirma.
O secretário destacou,
ainda, que também é preciso
prestar atenção aos sinais do
meio ambiente. "Não há a
p ossibilidade d e ter
desenvolvimento hoje sem a
sustentabilidade. É necessário
cuidar e recuperar o meio
ambiente ao mesmo tempo
em qu e o Estado se
desenvolve”, completou.

CRITÉRIOS - O Selo
Clima Paraná possui três
catego rias e d iferen tes
critérios para classificar as
empresas. A modalidade
Original é concedida àquelas
co m um inven tário
simplificado de emissão de
gases, co mo forma d e
reconhecerum primeiro passo
no compromisso com a
redução de CO2. O Selo
Ou ro
abran ge
os
em preend im en to s co m
inventários completos e
auditados por empresas
terceiras.
As emp resas qu e
avançaram m ais são
reconhecidas com o Selo
Ouro Plus, conferido às
entidades que, além de
possuírem os inventários
auditados, comprovam a
redução de gás carbônico de
acordo com os valores e
diretrizes definidos pelo
Acordo de Paris. Neste ano,
quatro organizações foram
agraciad as com esta
modalidade do programa.
ORGULHO - “O Selo
Clim a é algo q ue as
organizações ostentam com
muitoorgulho,principalmente
as emp resas no ssas,
paranaenses, que trabalham
com exportação”, afirma o
d iretor d e Po líticas
Ambientais do Instituto Água
e Terra (IAT), Rasca
Rodrigues. Ele reitera o
pioneirismo da iniciativa, que
faz parte do Programa
Estad ual de Mud an ças
Climáticas.
Com a conquista do
certificado Ouro Plus, a
representante da Copel, Luisa
Cristina Tischer Nastari,
ressalto u
qu e
a
sustentabilidade é um dos
focos da empresa. “A Copel
tem um trabalho grande na
área de sustentabilidade e tem
se dedicado há muitos anos
nesse ramo. Para nós é muito
importante e receber esse selo
é uma grande satisfação”,
disse.

CONTRA- CAPA
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Paraná tem o maior crescimento
industrial do País em outubro
A produção industrial do
Paraná cresceu 3,4% entre
setembro e outubro deste ano.
É o maior resultado entre os 15
locais analisados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) no País pelo
segundo mês consecutivo –
entre agosto e setembro o
desempenho foi de 7,7%. O
índice também está acima da
média nacional nesse recorte,
de 1,1%.
O estudo divulgado nesta
quarta-feira (9) aponta que a
indústria do Paraná registrou
crescimento em seis meses
consecutivos depois de quedas
de março e abril, período em
que o setor sentiu de maneira
mais severa os impactos da
p an demia. A p ro du ção
industrial cresceu 20,7% em
maio; 4,9% em junho; 2,8%
em julho; 4,2% em agosto;
7,7% em setembro; e 3,4% em
outubro.
Os ganhos acumulados
foram de 51,5% nesse período,
d imin uind o as p er das
acumulad as d o an o e
estimulando a geração de
empregos e as atividades
correlatas d e comércio e
serviços. Segundo o IBGE,
esse crescimento é fruto do
setor ampliado de máquinas e
equipamentos, que tem bases
sólidas na indústria do Estado.
“A indústria paranaense é
muito forte e é um dos motores
da retomada econômica por
conta de sua diversidade e
presença tanto na Capital como
no I nter io r”, af ir mo u o
governador Carlos Massa
Ratinho Junior. “A produção

outubro, maior índice do País.
O Brasil apontou evolução de
2,4% nesse recorte.

Setor teve alta de 3,4% e tem o melhor desempenho nacional pelo segundo mês consecutivo. Os ganhos
acumulados depois do pior momento do ano (março e abril) foram de 51,5%. É o sexto mês de resultados positivos.
começa a reviver os patamares
alcançados no período de
normalidade de 2019, ano em
que atingimos o maior resultado
do País. É uma amostra do
trabalh o de tod os o s
paranaenses”.
O movimento de alta da
indústria em outubro já tinha
sido percebido na divulgação
dos resultados do Cadastro
Geral de Emp regado s e
Desempregados (Caged). O
Paraná abriu 33.008 novos

postos de trabalho em outubro,
com 8.452 empregos criados
na indústria de transformação,
terceiro setor que mais assinou
carteiras. O Estad o é o
segund o que mais gerou
oportunidades de emprego em
2020.
VARIAÇÃO – Houve
cr escimen to d e 4,9% na
in dústria par anaense na
variação entre outubro de 2019
e outubro de 2020, sexto melhor

resultado do País e muito acima
da média nacional, que fechou
em 0,3%. Esse indicador
cresceu pelo segundo mês
consecutivo (entre setembro de
2019 e setembro de 2020 a
diferença foi de 3,1%) e mostra
que o setor evoluiu mesmo em
um ano marcado por um
terremoto na economia.
Os segmentos com melhor
desempenho em outubro foram
a fabricação de produtos de
metal (30,6%), produtos de

borracha e material plástico
(26,9%), produtos de madeira
(24,1%), produtos de minerais
não-metálicos (21,9%),
bebidas (20,5%), móveis
(18,1%), alimentos (14,2%) e
máq uinas, aparelhos e
materiais elétricos (11,1%). Em
relação a bebidas, alimentos,
madeira e móveis foram os
maiores resultados do País.
O Estado também cresceu
5,1% n a média mó vel
tr imestr al encer rada em

ACU M U LADO
DO
ANO – O acumulado de 2020
ainda está negativo (-6%), mas
já recuperou parte das perdas
em relação ao ano passado –
em maio essa diferença era de
-8,9%. O resultado sofre
impacto das baixas de dez
meses na indústria de máquinas
e equipamentos (-28,3%) e
veículos automotores, reboques
e carrocerias (-38,4%), que são
reflexos de investimentos mais
robustos que ficaram em standby neste ano.
Mesmo co m a qu ed a
acumulada, há segmentos estão
em alta: alimentos (9,4%),
produtos de metal (7,5%),
máqu in as, ap ar elho s e
materiais elétricos (4,6%) e
bebidas (3%). O primeiro setor
registrou indicadores positivos
em todos os meses do ano,
com destaque para setembro
(17,4%), e ajudou o Estado a
bater n ov os reco rdes de
produção nas cadeias de carne
(frango, peixes e suínos) e de
exportação pelo Porto de
Paranaguá.
Nesse indicador, que engloba
a capacidade produtiva em dez
meses de 2020 frente ao mesmo
período do ano anterior, 11 dos
15 locais analisados pelo IBGE
registraram indicador es
negativos. O índice nacional é
de -6,3%. No acumulado dos
últimos 12 meses as perdas no
Par aná foram de 5,2%,
enquanto a média nacional foi
de -5,6%.
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Laboratório do Ipem-PR tem renovação do
Certificado de Acreditação do Inmetro
O La b o r a tó r i o d e
Curitiba – Lacut, do Instituto
d e Pesos e Medid as d o
Paraná (Ipem-PR), recebeu
a Equ ip e Av aliado ra d e
Laboratórios de Calibração
do I nstituto Nacional de
Metr ologia, Q ualidade e
Tecnologia – Inmetro, entre
segunda e quarta-feira (7 a
9). Os profissionais vieram
p a r a a r en o v a çã o d o
Certificado de Acreditação
emitido pela Coordenação
Geral de Acr editação do
Inmetro.
O Lacut também passou
por recente revitalização das
instalações, para trazer mais
agilidad e ao s tr ab alho s
desenvolvidos no local.
O Labo ratór io aten de
diversas empresas privadas e
também do setor público que
precisam calibrar os pesos
p ad r ão, p ar a po d erem
estabelecer maior qualidade
e confiabilidade aos seus
produtos, como a indústria
farmacêutica, cooperativas,
ind ústr ia d e explosiv os,
farmácias de manipulação, e
outras na área médica, que

Equipe do Inmetro esteve no Lacut nesta semana para a renovação
do Certificado de Acreditação emitido pelo órgão
utilizam os serviços do IpemPR.
O Instituto de Metrologia
de Santa Catarina enviou em
2020, ao Lacut, 782 pesos
padrão para calibração. Já o
Instituto de Pesos e Medidas

do Mato Grosso do Sul enviou,
no final de novembro, seus
pesos padrão para calibração
no Laboratório de Grandes
Massas, localizad o n a
Regional do Ipem-PR em
Maringá, que também conta
co m
Certif icad o
de
Acreditação.

Assim, a calibração dos
padrões realizadas pelo Lacut
do IPEM-PR são aceitos em
qualquer lugar do mundo,
r eco n hecimen to
de
competência técnica, com o
aval
de
institu ições
inter nacio nais”, af ir mo u
Campos.

DESENVOLVIMENTO
- Hoje o Lacut é um importante
in str u men to
p ara
o
desenvolvimento da economia
d o Par an á e d o Br asil,
f un d amen tal par a tr azer
q ualidad e ao pr o cesso
industrial.
O gerente de Calibração e
Ensaios do Ipem-PR, Carlos
Alexandre Brero de Campos,
r esp o nsáv el
p elo s
Laboratórios do Instituto,
destaca que o processo de
acreditação do Inmetro é
signatário dos Acordos de
Reconhecimento Mútuo da
I nter nation al Lab or ator y
Accreditation Cooperation
(ILA) e da Interamerican
Accreditation Cooperation
(IAAC).

RELATÓRIO - A equipe
do Inmetro, integrada pelos
técnicos Olga Benário Ramos
Leal e Br un o San ches
Sampaio, se reuniu nesta
qu ar ta-f eira ( 09) co m o
p residen te d o I n stitu to ,
Rogério Moletta Nascimento,
para finalizar os trabalhos
com a entrega de relatório,
instrumento necessário para
renovação do Certificado de
Acreditação.
TRABALHO - O Lacut
r ealiza
trab alh o s
de
calib ração d e b alan ças,
verificação metrológica de
pesos padrão, verificação de
instrumentos medidores de
u mid ade
de
gr ão s,
instrumento de transmitância
lumin osa, en saio s d e
resistência em cabos elétricos,
verificação de hidrômetros e
calibração de medidas de
gran d e
capacidad e
volumétrica.
Foi o primeiro laboratório
de calibração de massas
implantado no Paraná, criado
em 1996, e r eceb eu o
Certificado de Acreditação
da Coordenação Geral de
Acreditação do Inmetro em
1999, sendo renovado até os
d ias d e h o je. Essa
Acreditação do Inmetro vem
sendo concedida porque o
Lacut segue os requisitos
estabelecido s pela ABNT
NBR ISO/IEC 17025:2017.
Esta acreditação constitui
a exp ressão f or mal d o
r eco n hecimen to
da
competência do Lacut, e do
outros Laboratórios ligados à
Gecen, que estão instalados
nas Regionais de Londrina e
Marin gá, p ar a realizar
calib raçõ es e en saio s
constantes no escopo de
Acred itação”, af ir ma o
gerente Carlos Alexandre.
IN STR UM ENTOS
CALIBRADOS - O gerente
de Calibração em Ensaios
reforça a importância da
manutenção de instrumentos
como balanças e pesos padrão
p ar a
of erecer
maio r
confiabilidade aos produtos
fabricados po r empresas
privadas, citando o exemplo
da indústria de explosivos.
“É f u n damental q u e
du rante a fabr icação d e
explosivos a empresa possa
contar com a confiabilidade
metr o ló gica n as suas
mediçõ es. Na ind ú str ia
farmacêutica a confiabilidade
das medidas é também de
fundamental importância, pois
trata da saúde das pessoas”,
citou Carlos Alexandre.

