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Saldão de Natal: comércio aberto
neste sábado até às 12 horas
O comércio de Goioerê ficará aberto até às 12
horas deste sábado, último dia da promoção ‘Saldão
de Natal’, que conta com a participação de cerca de
70 empresas.
PÁGINA 04

Janiópolis: iniciadas as obras de
reformas do prédio da rodoviária

Nova Secretária de Saúde reconhece
os muitos desafios que têm pela frente
A enfermeira padrão Gabriela Martins assumiu
ontem o comando da Secretaria de Saúde de Goioerê,
que além de ser a segunda maior da administração em
número de servidores, serviços e frota de veículos,
também, tem sido uma das mais importantes na realização de ações de enfrentamento ao novo coronavírus
PÁGINA 03
– a Covid-19.

Moreira Sales investe R$ 291 mil em
asfalto no Distrito de Paraná do Oeste
Rancho Alegre distribui 60 toneladas
de adubo para pequenos produtores
Visando a melhoria
da produção,em especi al d o s p e q u en o s
agricultores, a prefeitura de Rancho Ale-

gre D’Oeste iniciou
nesta semana, a distribuição de cerca de
60 toneladas de adubo
Sup er Fos fato S imCIDADES
ples.

Mais três trechos de
asfalto foram iniciados
nesta semana em Paraná
do Oeste. No total são
mais de R$ 291 mil in-

vestidos no distrito através de parceria da prefeitura com o Governo Federal, por meio do depuCIDADES
tado Zeca Dirceu.

Volta às aulas segue indefinida:
decisão sai na semana que vem
O retorno às aulas
pr es en ciais, p re vist o
para acontecer no próx im o
dia
8
de

fevereiro, nas escolas
da rede municipal de
e n s in o d e Go io e r ê ,
PÁGINA 03
segue indefinido.

Já estão em andamento as tão sonhadas obras
de melhorias do prédio
da rodoviária de Janiópolis. Os serviços estão
sendo realizados através
de parceria do governo

estadual e prefeitura e
dentre as melhorias do
local, a instalação de novos sanitários, reparos
dos sistemas hidráulico
e elétrico, troca de
CIDADES
telhado e pintura.

Quarto Centenário: prefeitura
discute parcerias com o Senac
Visando oferecer cursos profissionalizantes
para capacitar a comunidade, o prefeito de Quarto Centenário, Akio Abe,

se reuniu nesta semana,
com representantes do
Senac e também da Secretaria de Ação Social
do município.
CIDADES
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Câmara fará economia de 30% ao ano
com nova reestruturação de cargos
Já está protocolado na
Secretaria da Câmara de
Goioerê, Projeto de Resolução, que trata da readequação administrava dos
cargos comissionados.
Pela proposta, assinada por todos os vereadores da mesa diretora do
Legislativo, haverá significativa redução de
despesas, com uma economia anual aproximada
de mais de 30% de despesas com folha de pagamento.
O projeto prevê a extinção do Plano de Cargos
e Carreira da Câmara Municipal, os cargos de Assessor Técnico Legislativo, bem como de Assessor Regimental da Mesa

Executiva e de Chefe de
Gabinete.
Segundo o presidente
‘Kleber Paraíba’, o projeto será deliberado já na
primeira sessão ordinária
da Câmara, que está prevista para ser realizada no
dia 8 do próximo mês de
fevereiro.
“Estamos buscando readequar os cargos e promover uma economia no
Legislativo”, disse ele,

Projeto foi protocolado ontem pelos vereadores na secretaria da Câmara

Vereadores de Goioerê definiram
membros das comissões da Câmara
Os novos vereadores
de Goioerê definiram
nesta semana, os memb r os d as c omissõ e s
permanentes da Câmara
Municipal. Dos 9 vereadores, 6 integram as
comissões.
O vere ador Fáb io
Plaza, que é advogado,
ficou com a presidência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ainda integram
a comissão, os veread o r e s P a t r ik P e l ó i
(vice-presidente) e Fabiano Barbosa (membro).
Já o vereador Márcio Lacerda, que vai
cumprir seu primeiro
mandato, foi eleito para
a presidência da Comissão de Finanças, tendo
como vice o colega Pa-

O vereador Márcio Lacerda, preside uma das
importantes comissões do Poder Legislativo

trik Pelói e Fábio Plaza
como membro.
A Comissão de Obras
e Serviços será presi-
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d id a p e l o ve r e a d o r
Helton Maia. O vicepresidente eleito é o
colega Fabiano Barbosa. A comissão terá ainda como membro o experiente ‘Tenente Martins’.
O vereador Márcio
Lacerda t ambém vai
presidir a comissão de
Educação, Saúde e Assistência, tendo como

vice a colega Luci Alvino. O vereador Fabiano Barbosa integra a comissão como membro.
A última comissão é
a de Segurança Pública, que será presidida
pelo vereador Ricardo
Martins. Integram a comissão juntamente com
ele, a colega Luci Alvino (vice-presidente) e
Patrik Pelói (membro).
De acord o com o
presidente da Câmara
de Goioerê, vereador
‘Kleber Paraíba’, as comissões são de suma
impo r t ân c ia p o rq u e
analisam e dão parecer
aos projetos que serão
votados na Casa.
“São as comissões
que têm o papel de analisar cada um dos projetos e depois de analisada, exarem parecer
favorável ou contrário.
São de suma importância para o serviço público”, disse.

acrescentando que tudo
está sendo feito de forma
transparente e às claras da
população.
O projeto que será analisado leva a assinatura dos
vereadores ‘Kleber Paraíba’, Marcio Lacerda, Luci
Alvino e Patrik Peloi, com
o apoio dos colegas Helton Maia, Fabio Plaza, Fabiano Barboza e Ricardo
Martins.
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Estrada rural do Aeroporto à PR-472
será calçada com pedras irregulares
Uma boa notícia para os
agricultores de Goioerê, em
especial àqueles que têm suas
propriedades na região do
Aero po rto. O p refeito
Betinho Lima garantiu nessa
semana, junto ao governo
estadual, a liberação de
recursos para o calçamento
de 3,8 quilômetros da estrada
que sai daquele b airro,
passando pela Aldeia SOS
até à PR-472, q ue liga
Goioerê a Rancho Alegre
D’Oeste.
De acordo com o prefeito,
os recursos estão garantidos
e virão para o município
através da Seab – Secretaria
de Estado da Agricultura. “Na
verdade esta é a primeira
parte do projeto, pois nós
estamo s reivin dicand o
dinheiro para o calçamento
de dez quilômetros”, destaca

O prefeito Betinho Lima e o chefe de gabinete, Márcio Bonesi, durante audiência com o secretário Ortigara

o prefeito.
Betin ho cita qu e a
pavimentação deste trecho

será muito importante, pois
desta forma será possível tirar
grande parte do trânsito

pesado, em especial de
caminhões, da avenida Mauro
Mori. “Sem dúvida. Com este

Nova Secretária de Saúde reconhece
os muitos desafios que têm pela frente
A enfermeira padr ão
Gabriela Martins assumiu
ontem o comando da Secretaria
de Saúde de Goioerê, que além
de ser a segunda maior da
administração em número de
servidores, serviços e frota de
veículos, também, tem sido uma
das mais impor tantes na
realização de ações de
enf rentamen to ao no vo
coronavírus – a Covid-19.
Ao assumir o cargo,
Gabriela disse que o desafio é
grande, mas salientou que está
preparada e que o objetivo é o
de melhorar o atendimento da
saúde, fazendo alguns ajustes e
planejamentos, sempre em prol
da população.
Reconhecidamente uma
das pr ofissio nais mais
respeitadas no segmento de
saúde pública, Gabriela teve a
ind icação d e seu no me
avalizada pelo prefeito Betinho
Lima e pelo vice-prefeito, o
médico Adilson Corpa. Ambos
destacaram a capacidade e
afirmaram que a nova secretária
conta com o apoio de todo corpo
técnico da prefeitura e em
especial da Secretaria de

A secretária Gabriela,
Saúde.
Sobre a escolha de Gabriela,
o pref eito Betinh o Lima
destacou a co mpetência,
seriedade e experiência da nova
secretária. “A Gabriela é uma
profissional extremamente
comprometida e com vasta
experiência na área da saúde
pública e com certeza vai
contribuir muito para seguirmos
av ançand o e trazen do
melhorias para a saúde de

ladeada pelo prefeito Betinho e o vice Dr Adilson
Goioerê. “Eu não tenho dúvida.
ESPECIALIDADES: Ela vai fazer um trabalho de Entre os desafios futuros da
excelência”, afirmou o prefeito. no va secretária, está a
Da mesma opinião comunga implantação efetiva do centro
o vice-prefeito Adilson Corpa, de especialidades, sonhado
que disse acreditar que Gabriela pelo vice-prefeito Adilson
desenvolverá um trabalho que Corpa. “Já tenho conversado
ficará marcado na história do com a Gabriela e com alguns
mu nicípio. “A Gab riela, colegas médicos. Nós vamos
juntamente com sua equipe, têm trazer para Goioerê estes
tudo para fazer um trabalho de pr of ission ais
co m
qualidade e mudar a história da especialidades em suas áreas.
nossa saúde”, citou.
Não tenham dúvida disso, a
nossa saúde vai avançar e
muito”, destacou o viceprefeito.
Durante sua fala, Gabriela
disse saber dos desafios que
vai enfrentar, mas que está
preparada, em especial por ter
o apoio da administração e
toda a equipe da saúde. “É um
desafio que me foi passado,
fico contente por isso e me
dedicarei ao máximo para
fazer um bom trabalho, sempre
com o apoio da minha equipe”,
disse ela.
A equipe da Secretaria de Saúde participou da posse da nova secretária

calçamento, os motoristas vão
optar por aquele trecho que
encurtará o caminho para

eles”, explica.
Ainda de acordo com o
prefeito, nos próximos dias
será apresentado um grande
projeto de sua administração,
que abrangerá toda a extensão
da avenida Mauro Mori e que
segundo ele, favorecerá a
diminuição do fluxo de
caminhões naquele trecho.
Por último, Betinho está
agradecendo o apoio do
governo estadual, na pessoa
do governadorRatinho Júnior
e ainda do secretário Norberto
Ortigara. “Quero agradecerao
grande amigo e parceiro,
Norberto Ortigara, que me
recebeu em seu gabinete e
assumiu um compromisso
conosco. Nestes quatro anos
serão10quilômetros de pedras
irregulares para Goioerê.Estou
bastante feliz”, encerrou
Betinho.

P04

SÁBADO/DOMINGO, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2021

Saldão de Natal: comércio
fica aberto até às 12 horas
O comércio de Goioerê
ficará aberto até às 12 horas deste sábado, último dia
da promoção ‘Saldão de
Natal’, que conta com a
participação de cerca de
70 empresas.
De aco rd o co m a
d ir eção d a ACIG Associação Comercial e
Empresarial de Goioerê, a
promoção tem sido um
sucesso, com os lojistas
ap ro v eita n d o
a
oportunidade para zerar os
estoques de fim de ano, ao
mesmo tempo que oferecem
mercadorias de qualidade
a preços acessíveis.
Alex and re Cân d ido ,
p r esid en te d a ACI G,
destaca que por conta da
promoção, o comércio teve
uma semana movimentada.
“E nossa expectativa é de
q u e n e ste sá b ad o o
movimento se intensifique
ainda mais”, diz ele.

Hoje é o último dia da promoção que foi aberta na segunda-feira: mercadorias de qualidade a preços acessíveis

COPACOL

Dia de Campo destaca qualidade de
solo e uso de produtos biológicos
As alternativas do sistema
de produção para melhoria
da qualidade do solo e o uso
de produtos biológicos para
o aumento da produtividade
estiveram em destaque na 30ª
edição do Dia de Campo de
Verão da Copacol.
O evento ganhou a versão
digital devido a pandemia do
Coron avírus,
co m
transmissão pelo Canal de
Youtube da Cooperativa
para
garan tir
o
compartilhamento de estudos
desempenhados pelo CPA
(Centro d e Pesq uisas
Agríco las), onde foram
desenvolvidos 92 projetos,
com 9,2 mil análises em
sementes e 943 testes em
fertilizantes no ano passado.
Por meio do Programa RG
Estratégico, a Copacol busca
tornar as atividades cada vez
mais eficientes. O Dia de
Campo é uma estratégia
im po rtan te p ara levar
conhecimento sobre manejo
de plantas e do solo. A meta
da Cooperativa é atingir uma
média de 460 sacas de grãos
por alqueire até 2023, por
isso, realiza anualmente o
Pro jeto
Excelên cia
Prod utividade 460, que
reconhece os maiores índices
na área de atuação.
“Do trabalho no campo é
que temos a matéria-prima
para as integrações. Já
p ro gred im os
m uito ,
aum en tand o
no ssa
capacidade de produção:
resultado do investimento
feito em pesquisa, práticas de
manejo e conhecimento
aplicado nas propriedades. A
Copacol está sempre em
busca das novidades que
po ssam m elho rar o
desempenho no campo.
Temos a missão de sermos
excelência em alimentos”,
afirma o diretor-presidente da
Copacol, Valter Pitol.
Os
coo perado s
conheceram 18 cultivares de

Uso correto do solo e produtos biológicos marcaram o Dia de Campo Copacol

soja, mantidas na estação
experimental do CPA, os
desempenhos das plantas, as
características agronômicas
d e cada m aterial, as
recomendações de plantios e
os manejos que devem ser
adotados considerando as
co nd ições
de
cad a
propriedade. Ensaios de longa
duração mantidos no CPA
em parceria da Copacol com
a Emb rapa (Em presa
Brasileira de Pesqu isa
Agro pecu ária)
fo ram
utilizados para exemplificar
sistemas de melhoria da
qualidade do solo.
“Nosso objetivo com o
Dia de Camp o é levar
conhecimento aos nossos
cooperados para dar suporte
no aumento de produtividade
nospróximosanos, garantindo
rentabilidade nos negócios e
sustentabilidade do nosso
sistema de produção”, afirma
o gerente técnico da Copacol,
Tiago Madalosso.
APRESENTAÇÕES: O pesquisador da Embrapa
Soja, Henrique Debiasi,
doutor em Ciências do Solo

pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul,
participou do Dia de Campo
e d estaco u a p arceria
mantida com a Copacol, que
b u sca
au m en tar
a
intensidade do uso do solo
de maneira sustentável,
aproveitando oportunidades
no sistema de produção.
“Temos a predominância em
no ssa região do m ilho
segunda safra seguido pela
soja no verão. Com esse
sistema, podemos realizar
duas culturas em um ano
agrícola. No entanto, com
encurtamento dos ciclos de
cultivares de soja e híbridos
de milho tivemos uma janela
sem culturas vivas, que pode
chegar a três meses. Se não
tivermos a ocupação por
plantas, podemos enfrentar
problemas, como daninhas
de difícil controle, bem como
a erosão”, explica Debiasi.
Dian te
d isso ,
a
recomendação é o uso de
alternativas,comuns em nossa
região, como o consórcio
milho brachiaria ruziziensis, na
janela da soja; para na janela

do milho há opções como
trigo e a aveia bran ca,
possibilitando uma terceira
safra.
Outro participante do
evento foi o doutor em
Agronomia, pesquisador da
Em brap a So ja, Marco
Antônio Nogueira, q ue
realizo u ao vivo um a
apresentação sobre o uso de
produtos biológicos para o
aumento da produtividade,
com in teração en tre os
cooperados. Por meio de
experimentos, o pesquisador
demonstrou que a inoculação
tem baixo custo e alto retorno
econômico.
“O u so d e in su mo s
biológicos na cultura da soja
é bastante comum no Brasil.
A bactéria inoculante vem
para suprir o nitrogênio e
estimularuma produção com
qualidade. É um meio que
traz em sua matriz células
vivas, por isso, há cuidados
necessários para que as
bactérias tragam os benefícios
desejados. É preciso dar
condições para que ela atue
n os cultivo s”, defend e
Nogueira.

Os lojistas citam que a
promoção é interessante,
u m a ve z q u e m u it o s
co n su m id o r es
n ão
co m p ra ram tu d o q u e
q ueriam para o Natal,
d eix an d o para fazer o
restante das compras em
janeiro, já que os preços
caem pela metade ou mais.
Segundo os donos de
lojas e vendedores, além
de p reços reduzido s, o
com ércio d isp on ibiliza
crediário facilitado e prazos
flexíveis. ‘Tudo isso acaba
ajudando, atraindo mais
consum idores”, d iz um
vendedor.
A e stra tégia é u m
chamariz e busca atrair
aqueles clientes que têm o
costume de focar somente
nos gastos de início de ano,
como matrícula da escola
dos filhos, pagamento de
IPVA , IPTU e o u t ro s
impostos.
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Volta às aulas segue indefinida:
decisão sai na semana que vem
O reto rn o às au las
presenciais, previsto para
acontecer no próximo dia 8
de fevereiro, nas escolas da
rede municipal de ensino de
Goioerê, segue indefinido.
De aco rd o co m a
secretária de Educação do
município, Aline Batista, na
p róx im a sem an a, u m a
reunião entre representantes
do município e Núcleo de
Educação, decidirá os rumos
a serem tomados.
No entanto, Aline explica
que o município está alinhado
ao calendário do governo
estadual e que por isso deve
aguardar uma decisão da
Secretaria de Estado da
Educação.
A secretária cita que com
a chegada da vacina contra
a Co vid -1 9,
n o vo s
horizontes começam a surgir,
mas que no seu entender, o
retorno neste momento
ainda não é possível, apenas
quando for segu ro aos

alunos e professores.
PACIÊNCIA: Alin e
está pedindo paciência aos
pais e responsáveis, uma vez
que a expectativa é grande.
“O que a gente pede é que
tod os ten ham calm a e
paciência, pois estamos
buscando decidir aquilo que
é melhor para as nossas
crianças e também para
nossos professores”, disse.

A secretária Aline: decisão da volta às aulas pode ser anunciada semana que vem

Educação: prefeitura retoma obras
de ampliação do CMEI de Jaracatiá
Por determinação do
prefeito Betinho Lima, a
prefeitura de Goioerê retomou
as obras de ampliação do
CMEI Santa Bárbara, que
funciona no Distrito de
Jaracatiá.
De acordo com o prefeito,
o CMEI vai ganhar novas
salas de aula, dobrando a
capacidade de atendimento,
passando de 40 para 80
alunos. Outras melhorias são
a cobertura do pátio e novos
banheiros novos.
A secretária Alin e
informou que a previsão de
conclusão da ampliação é
para o mês de setembro e
segundo ela, o investimento
total está previsto em R$ 470
mil.

O prefeito Betinho visitou CMEIS e escolas de Goioerê nesta semana

Nesta semana, o prefeito
Betinho Lima, esteve visitando
alguns CMEIS e de acordo

co m ele, u m do s
co mp ro missos d e su a
administração é concluirobras

Em Jaracatiá as obras foram retomadas: melhorias no CMEI

em and am en to o u dar
continuidade a projetos que
estão no planejamento.
Du rante a visita em
Jaracatiá, o prefeito anunciou
que já está em licitação todo
mobiliário que será instalado
no CMEI do distrito. “Os
moradores d e Jaracatiá
merecem um a aten ção
especial da administração e
vamos oferecer um ambiente
com conforto e comodidade
para nossos alunos”, disse.
Já na Vila Guaíra, Betinho
visitou o CEMEI que vai
ganharum parque infantil. No
local está sendo instalada a
b ase para receb er o s
brinquedos. A visita foi
encerrada na Escola Ladislau
Schicorski onde o prefeito
Betinho Lima solicitou da
Secretaria de Planejamento a
construção de um muro para
maior segurança à escola.

Em relação aos materiais
que devem ser comprados
para o ano letivo de 2021,
Aline diz que a Secretaria
de Educação ainda não fez a
divulgação da lista, uma vez
qu e se as au las fo rem
presenciais, os materiais
usados serão um e nos caso
de serem remotas, o material
será outro. “Daí a razão de
não termos divulgado ainda
a lista”, disse.
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CONTRA-CAPA

Exportações do agro paranaense
somaram US$ 13,29 bi em 2020
As exportações do agronegócio do Paraná somaram
US$ 13,29 bilhões em 2020,
valor 3,98% superior ao desempenho de 2019, quando o
setor exportou US$ 12,78
b ilhõ es. Os n úmer os,
divulgados nesta semana, são
da Secretaria de Comércio e
Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Com esse resultado, o Estado mantém a 3ª posição no
ranking nacional das exportações do setor em 2020. O
Brasil somou US$ 100,81 bilhões no ano passado em vendas externas do agro, e o Paraná contribuiu com 13,18%
do total. Na p rimeir a
colocação está o Mato Grosso
(17,73%), seguido de São
Paulo (17,09%).
Os números também indicam que o agronegócio ampliou sua participação no comércio exterior do Paraná. Em
2019, correspondia a 77,6%
das exportações. Agora, representa 80,9% do total exportado.
Na avaliação do secretário
estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, o desempenho paranaense é reflexo do trabalho intenso no campo, mesmo em
meio à pandemia. “No ano
mais difícil da história moderna, o agro irrigou a economia.
E, em 2021, há perspectivas
de boa produção, tanto de
grãos quanto de carnes. O
dólar valorizado ajuda a manter
bons preços aos produtores.
Sigamos respeitando a ciência

Outro produto com crescimento expressivo nas exportações foi o açúcar, atingindo
3,04 milhões de toneladas.
Também houve aumento nas
vendas externas de frutas e de
fécula de mandioca.

Estado mantém a 3ª posição no ranking nacional das exportações do setor em 2020. O Brasil somou
US$ 100,81 bilhões no ano passado em vendas externas do agro, e o Paraná contribuiu com 13,18% do total
e trabalhando pelo desenvolvimento da economia paranaense”, disse.
Previsto para o mês de
maio, o reconhecimento internacional do Paraná como Área
Livre de Febre Aftosa sem
Vacinação deve potencializar
as exportações.
O chefe do Departamento
de Economia Rural (Deral),
Salatiel Turra, aponta ainda o
aprimoramento profissional dos
produtores, o trabalho das cooperativas, a pesquisa e a assistência técnica especializa-

da, além do sistema de controle sanitário, como fatores que
contribuíram para os resultados significativos em 2020. “O
Paraná se destaca em termos
de produção, produtividade e
qualidade dos produtos ofertados, tanto no mercado interno
quanto no externo”, afirmou.
Com relação às importações, o agronegócio do Estado
também ocupa a 3ª posição no
ranking nacional, atrás de São
Paulo e Santa Catarina. Em
2020, o agro do Paraná importou US$ 1,7 bilhão.

PRODUTOS – Entre os
destaques paranaenses, estão
o complexo soja, que exportou
17,3 milhões de toneladas, um
aumento de 28,4% com relação ao volume exportado em
2019, e que gerou US$ 6,05
bilhões. Aproximadamente
45,5% das exportações do setor pelo Paraná correspondem
a essa categoria. Já as carnes
representam 21% e os produtos florestais 16,67%.
As vendas externas de
carnes (bovinos, suínos e

fr an go) alcançar am 1,84
milhão de toneladas, que
geraram US$ 2,79 bilhões. A
carne bovina somou 28 mil
to neladas, e US$ 112,6
milhões. O frango somou 1,66
milhão de toneladas, o equivalente a 40% do volume total
brasileiro, somando US$ 2,4
bilhões; e os suínos 136,7 mil
toneladas, crescimento de
15,9%, somando US$ 300,6
milhões. Entre os principais
destinos dos produtos paran aen ses estão Ch ina e
Emirados Árabes.

BRASIL – O desempenho
do Estado segue a tendência
nacional. As exportações do
agro brasileiro somaram US$
100,81 bilhões em 2020 – crescimento de 4,08% – representando 48% das exportações
brasileiras. Esse é o segundo
maior valor da série histórica,
atrás somente de 2018, quando foram exportados US$
101,17 bilhões.
Já as importações de produtos do agronegócio apresentaram queda de 5,2%, chegando a US$ 13,05 bilhões. O
aumento das exportações e
queda das importações resultou em um saldo superavitário
de US$ 87,76 bilhões para o
agro brasileiro.
O complexo soja foi o principal item exportado, com US$
35,24 bilhões e 101,04 milhões
de toneladas. As carnes ocuparam a segunda posição, com
US$ 17,16 bilhões. As vendas
de carne bovina corresponderam a 49,4% desse montante,
com crescimento de 11,1% na
comparação com o ano anterior. O frango representa 34,9%
do total exportado pelo setor de
carnes no Brasil em 2020, com
US$ 5,99 bilhões. Já as vendas
externas de carne suína somaram US$2,25 bilhões, dos quais
94,1% corresponderam ao produto in natura.
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Rancho Alegre distribui 60 toneladas
de adubo para pequenos produtores
Visando a melhoria da
produção,em especial dos
pequenos agr icu ltor es, a
prefeitura de Rancho Alegre
D’Oeste iniciou nesta semana,
a distribuição de cerca de 60
toneladas de adubo Super
Fosfato Simples.
De acordo com o prefeito
Adão Aristeu Ceniz, a ação,
realizada através de parceria
do município com a SEAB e
I DR, pr ossegu ir á pelo s
próximos dias, até que todo o
insumo seja entregue.
O prefeito explica que essa
ação é das mais importantes e
tem como objetivo melhorar a
qualidade da produção e
diminuir custos para o pequeno
produtor. “Sem dúvida, uma
ação essencial não só para
gar antir a qualidade dos
produtos ao consumidor, mas
também a rentabilidade de
quem produz”, destacou ele.
Ele cita que trabalhar pelo
fortalecimento da agricultura

A entrega do adubo começou a ser feita nesta semana: apoio aos pequenos produtores rurais

familiar é um compromisso da
sua administração, já que as
dificuldades do homem do
campo são muitas. “Mas com
certeza o nosso apoio não
faltará para este setor”, citou
ele.
No total, segu nd o o
prefeito, 35 produtores serão
beneficiados diretamente esta
ação, com o adubo atendendo
uma área aproximada de 750
hectares.
INCENTIVO: - Além de
distribuir adub o para os
agricultores, a prefeitura de
Rancho Alegre, através de
parceria com o IDR, presta
assistência aos produtores
locais. “To da assistência
necessária é dada a eles”, diz
o prefeito, citando que o
município é essencialmente
agrícola e que por isso se faz
necessário estas ações.
Os
agr iculto res
beneficiados fazem parte da
microbacia Rio Barreiro.

Prefeitura incentiva medidas
contra o avanço da Covid-19
O município de Rancho
Alegre D’Oeste iniciou
nesta semana, a divulgação
de campanha visando
incentivar a população a
adotar medidas restritivas
contra o avanço da Covid19, que todos os dias tem
feito vítimas na região.
O prefeito Aristeu Ceniz,
que lançou a campanha em
suas redes sociais, diz que é
preciso ter consciência de
que essa é uma doença séria,
que tem matado muitas
pessoas nos últimos dias.
Ainda de acordo com o
prefeito, as medidas são
simples e todas elas já
foram
amplamente
divulgada, desde o início
da pandemia, mas que não
custa nada relembrar à
população as dicas valiosas
de proteção.
Entre as dicas, o prefeito
cita o uso de máscaras de
proteção em todos os
ambientes (tanto para quem

Do Paraná ao Japão
A startup paranaense
Fiber Biofoi uma das sete
selecion ad as
p ar a
rep resentar o Brasil no
Innovation Leaders Summit
2021, ev en to q ue ser á
realizado em Tóquio, no Japão
e reunirá startups de vários
países para um processo
inten so d e aceler ação ,
mentorias e networking. A
Fiber Fio foi criada em 2018
p or três estu dantes d a
Universidade Federal da
I ntegração
Latino Americana (Unila) e está
desenv olvend o
uma
embalagem biodegradável
com polímero alternativo. No
mo mento, o p olímer o
sustentável e alternativo está
em etapa de pesquisas,
v alid ações e testes. A
previsão é que, com o apoio
das multinacionais envolvidas,
a inovação passe a ser testada
ainda em 2021.
Indústria paranaense
Os resultados regionais de
novembro do ano passado
divulgados na última quinta-

Rolo compactador trabalha em estrada rural

Prefeitura intensifica serviços de
manutenção das estradas rurais

Campanha incentiva uso de máscara e higienização das mãos

trabalha quanto para quem
circula pela cidade), manter
a distância segura entre
pessoas; lavar bem as mãos
com água e sabão, e quando

feira, 14, pelo IBGE, referentes
à produção industrial nos
estad os, mo stram qu e a
indústria do Paraná vem
recuperando o dinamismo e
redu zind o
as
p er das
acumuladas ao longo de 2020,
em função da pandemia. Ficou
em 14% quando comparado
com o mesmo mês do ano
anterior. O mesmo indicador
nacional teve alta de 2,8%. Os
demais estados do Sul também
registraram recuperação, com
crescimento de 11,1% em
Santa Catarina e de 8,7% no
Rio Grande do Sul. Os setores
que mais contribuíram para o
resultado positivo fo ram
produtos de metal, exceto
máquinas e equipamentos, com
41,5% de alta, madeira (32,4%)
e máquinas e equipamentos
(30,1%).
Agro paranaense
As exp or taçõ es d o
agro negó cio do Par an á
somaram US$ 13,29 bilhões
em 2020, valor 3,98% superior
ao desempenho de 2019,
quando o setor exportou US$
12,78 bilhões. Os números,

não for possível, higienizálas com álcool 70%.
“São dicas simples, mas
muito valiosas e que com
certeza vão ajudar e muitos

divulgados nesta semana, são
da Secretaria de Comércio e
Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Com esse resultado, o Estado
mantém a 3ª posição no ranking
nacional das exportações do
setor em 2020. O Brasil somou
US$ 100,81 bilhões no ano
passado em vendas externas
do agro, e o Paraná contribuiu
com 13,18% do total. Na
primeira colocação está o Mato
Grosso (17,73%), seguido de
São Paulo (17,09%).
De olho na exportação
O s n ú mer o s tamb ém
indicam que o agronegócio
ampliou sua participação no
comércio exterior do Paraná.
Em 2019, correspondia a
77,6% das exp o rtações.
Agora, representa 80,9% do
total exportado. Entre os
destaques paranaenses, estão
o complexo soja, que exportou
17,3 milhões de toneladas, um
aumento d e 28,4% co m
relação ao volume exportado
em 2019, e que gerou US$
6,05
bilh ões.

as pessoas nesse período
tão difícil que nós estamos
passando. Esperamos
contar com a colaboração
de todos”, frisou ele.
Aproximadamente 45,5%
das exportações do setor
pelo Paraná correspondem
a essa categoria. Já as
carnes representam 21% e
o s p r o du to s f lor estais
16,67%. Com relação às
importações, o agronegócio
do Estado também ocupa a
3ª p osição n o r an k in g
nacional, atrás de São Paulo
e Santa Catarina. Em 2020,
o agro do Paraná importou
US$ 1,7 bilhão.
Acumulado de 2020
Na avaliação do resultado
de janeiro a novembro, o
Paraná ainda acumula queda
de 4,3% na p ro du ção
industrial. O Brasil registra
retração de 5,5%. Dos 14
estados avaliados, apenas
três já r ecup er ar am as
perdas da pandemia no ano:
Pernambuco (3,2%), Rio de
Janeir o (0,5%) e Goiás
(0,4%). O Paraná fica na
quarta colocação, ainda em
queda, mas com indicador
melhor do que o de outubro,
que ficou em -6% no mesmo
período. No acumulado do
ano, os setores que têm
sustentado a recuperação da
indústria paranaense são
fabricação de produtos de
metal (10,6%), alimentos
(9,3%), produtos derivados
do p etró leo (7,3%) ,
máqu in as, ap ar elho s e
materiais elétricos (5,6%) e
móveis (4,7%).

A prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste v em
intensificando os serviços de
manutenção e recuperação
de estradas rurais. O objetivo
é garantir trafegabilidade para
o escoamento da saf ra
agrícola.
De acordo com o prefeito
Aristeu Cen iz, várias
melhorias estão sendo feitas,
inclusive ações com o rolo
co mpactado r.
“Nosso
município é essencialmente
agrícola e dar condições de
trafegabilidade às estradas
rurais, é o mínimo que
podemos fazer enquanto
poder público”, disse.
O pref eito cita q ue

atualmente está acontecendo
a revitalização em trechos
importantes que dão acesso
às propriedades rurais e à sede
do município. “Vamos atender
os quatro cantos do município,
deixando as estradas em
condições boas”, citou.
Segundo o chefe do
Departamento de Obras,
Anderson Borbo, algumas
lavouras já estão na fase da
maturação e mito em breve
começa a colheita. “A partir
daí temos que estar
preparados”, co menta,
citando que a área rural de
Rancho Alegre é extensa e as
ações
precisam
ser
intensificadas.

Rancho Alegre quer alinhar parceria
para fortalecer educação no município

O encontro aconteceu
O prefeito de Rancho
Alegr e D’Oeste, Adão
Aristeu Ceniz, recebeu nesta
semana em seu gabinete, a
representante do Colégio
Estadual, Eliane Macedo e a
secretária de Educação,
Beatriz Pereira Bernal. A
reunião foi para alinhar
ações entre município e
estad o,
v isan do
o
fortalecimento da educação
no município.
De aco rd o co m o
prefeito, q ue também é
p r o f esso r , a ed u cação
b ásica
p r ecisa
ser
f o r talecida, p ar a q u e
co n seq u en temen te, o s
resultados possam refletir
de maneira positiva no

no gabinete municipal
en sin o méd io , q u e é
gerenciado pelo Governo
Estadual.
O prefeito explica que
essa é u ma área qu e
precisamos valorizar muito,
uma vez que a educação é a
b ase da f or mação do s
futuros cidadãos. “Essa é
uma parceria que precisa ser
fortalecida”, disse.
Ainda de acordo com
Aristeu, no que depender do
poder público e dentro das
legalidades terão todo o
incentivo possível. “Dentro da
legalidade, nós vamos apoiar
as ações da educação estadual,
pois nossos filhos vão passar
por lá quan do deixar a
educação municipal”, citou.
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Quarto Centenário: prefeitura
discute parcerias com o Senac
Visando
oferecer
cursos profissionalizantes
para
capacitar
a
comunidade, o prefeito de
Quarto Centenário, Akio
Abe, se reuniu nesta
semana,
com
representantes do Senac
e também da Secretaria de
Ação Social do município.
Segundo o prefeito, o
encontro realizado nesta
semana, foi o primeiro de
outros que deverão
acontecer nos próximos
dias, com o objetivo de
estreitar as relações entre
a administração e o Senac.
Ele diz que a expectativa
é que a administração
mantenha a parceria com o
órgão,
para
gerar
qualificação
aos
munícipes que, assim
estarão mais preparados
para o mercado de trabalho
e ainda terão a oportunidade
de trabalhar em casa.

A reunião do prefeito Akio com o representante do Senac: capacitação

“Nossa gestão está
aberta e comprometida em
buscar
novas
oportunidades para a nossa
gente e por isso queremos
investir em projetos e
ações que capacitem a
população”, disse, citando

que parcerias como esta
que o município está
iniciando com o Senac
será de suma importância
para que a cidade avance
em geração de renda.
Também estiveram
presente na Reunião o

secretário
de
Administração, Fernando
Bergo, a secretaria da
Ação Social, Maria
Aparecida Abe, o Diretor
do CRAS, Joãozinho, e a
servidora do município
Cida Bugno.

Akio recebeu a visita de
gerente regional do IDR
O prefeito Akio Abe,
de Quarto Centenário,
recebeu ne sta sextafeira, 15, a visita do
gerente regional do IDR
Ins t it u to
de
Desenvolvimento Rural
d o P a r a ná ,
J air o
Martins de Quadros.
Durante o encontro,
diversos assuntos foram
discutidos, entre eles, a
renovação do termo de
c o op e r a ç ão e n t re o
munic ípio e o órgão
estadual, bem como a
formulação de um novo
p lan o d e t r a b alh o
integrado.
Na oportunidade, Akio
destacou a relevância do
trabalho desenvolvido
pelo IDR no município,
prestando a ssistência
técnica e extensão rural
ao s
pr odu tore s,
esp ecia lmen te
a os
agricultores familiares.
O pr e fe it o a in d a

Mérito Coaf
O procurador da República
Rafael
Brum
Miron,
coordenador da Assessoria e
Pesquisa do Ministério Público
Federal no Paraná, recebeu o
Diploma de Mérito Coaf.
Rafael tem sua atuação
marcada pela prevenção e
combate à lavagem de dinheiro
por meio da participação dos
cartórios. O Coaf homenageia
personalidades ou instituições
que tenham se destacado na
área de prevenção e combate à
lavagem de dinheiro ou ao
financiamento do terrorismo.
PR apoia Amazonas
Governador Ratinho Junior
afirmou que o Paraná pode
apoiar o Amazonas e receber
pacientes com covid-19. O
sistema de saúde do Amazonas
está colapsado, o Estado está
enfrentando a falta de oxigênio
para pessoas internadas com
covid-19. Segundo documento
emitido para o governo federal

o Paraná disponibilizou 25leitos
de UTIs Neonatal e 30 leitos
de enfermaria. Esses leitos
serão ativados e o transporte
ficará a cargo do governo
federal.
BRDE
O BRDE assinou um
aditivo contratual em sua
parceria com o Ministério do
Turismo para administrar o
Fundo Geral de Turismo, o
Fungetur. O Fungetur foicriado
para promover a melhoria da
infraestrutura do setor, a partir
do aprimoramento de serviços
prestados a visitantes e da
dinamização da vocação
turística de todas as regiões do
país. “Essa parceria entre o
BRDE e do Ministério do
Turismo começou em 2017 e
nos últimos três anos foram
investidos R$121,9milhões na
construção e revitalização do
turismo no Paraná”, disse o
diretor de operações do BRDE,
Wilson Bley.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Akio com o gerente regional do IDR, Jairo Quadros: parceria

reforço u o q uant o a
p a rc e r ia
e n t re
a
prefeitura e o IDR é
im p or t a n t e
para

c o nt r ib uir
c om o
d e se n vo lvim e n t o d o
município.
Por sua vez, Jairo

Quadros agradeceu e
disse que prefeitura e
IDR sempre realizam um
trabalho de excelência.

Junta Militar inicia o período
de inscrição para alistamento
J o ve n s d o s e x o
m a s c u lin o ,
q ue
completam 18 anos em
2021, já podem realizar
o alistamento militar,

Regionais de Saúde
O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, informou
que a pasta iniciou o carregamento das seringas e
equipamentos para a distribuição das 22 Regionais de
Saúde na estratégia de vacinação da Covid-19. Beto Preto
acompanhou o carregamento e fez a liberação do transporte.
Os caminhões partiram da Central de Medicamentos do
Paraná (Cemepar), no Jardim Botânico.

que poderá ser feito
online ou na Junta do
Se r vi ç o M i lit a r d e
Quarto Centenário.
A
in s c r iç ã o

começou no dia 1º de
janeiro e vai até 30 de
junho. Vale lembrar que
o
a li s t a m e n t o
é
obrigatório no ano que

O alistamento militar pode ser feito na Junta do município

s e c o m p le t a o s 1 8
anos.
As inscrições podem
s e r fe ita s pe lo sit e
h t t p s : / /
www.alistamento.eb.mil.br/
( a lis t a me n t o o n lin e )
c o m o n ú m e ro d o
c a da s t r o d e P e ss o a
fí s ic a
( C PF)
e
p r ee n c h im e n t o
do
fo r mu lá r io
para
validação de dados.
Já
em
Quarto
Centenário, a inscrição
para o alistamento pode
ser feita na junta militar
do município, onde a
mesma
está
fu n c io n a n d o
na
secretaria da educação,
com a Camila
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Janiópolis: iniciadas as obras de
reformas do prédio da rodoviária

O prédio da rodoviária, que começou a receber as melhorias nesta semana: novo visual e mais conforto

Já estão em andamento as
tão son hadas ob ras de
melhorias do prédio da
rodoviária de Janiópolis. Os
serviçosestãosendorealizados
através de parceria do governo
estadual e prefeitura e dentre
as melhorias do local, a
instalação de novos sanitários,
reparo s do s sistem as
hidráulico e elétrico, troca de
telhado e pintura.
O prefeito Ism ael
Dezanoski, que muito se
empenhou para que a obra

fosse iniciada, diz que as
melhorias são esperadas há
muito tempo pela população
e que certamente fomentará o
comércio do interior do
terminal, além de melhorar o
visual de um dos pontos mais
frequentados por moradores
locais e também por pessoas
que passam pela cidade.
Ainda segundo o prefeito,
as melhorias também vão
proporcionar mais conforto,
comodidade e segurança aos
usuários. “Não queremos só

um prédio bonito, mas um
local que ofereça segurança,
o nd e o usuário po ssa
encontrar conforto enquanto
espera o embarque em seu
ônibus”, destaca Ismael.
O investimento nestas
melh orias, co nforme o
prefeito, serão da ordem de
R$ 175.984,90, sendo que
cerca de R$ 66 mil são de
contrapartida da prefeitura.
“Conseguimos parte do
recurso com o governo
estadual e o município entrou

com uma outra parcela”,
destacou, agradecendo o
apo io d e to do s qu e
trabalharam pela liberação da
verba.
MAIS OBRAS: - Além
do prédio da rodoviária, o
município de Janiópolis segue
com as obras de construção
do Parq ue Urb an o. Os
serviços estão adiantados e o
local, assim que estiver
pronto, será um ponto de
encon tro de tod a a
comunidade.

Prefeitura prepara licitação de mais
de R$ 200 mil em merenda escolar
A prefeitura de Janiópolis
continua investindo no sentido
de proporcionar uma merenda
escolar de qualidade aos alunos
da rede municipal de ensino.
Com esse ob jetivo , o a
administração do prefeito
Ismael Dezanoski prepara
licitação de cerca de R$ 217
mil na aquisição de gêneros
alimentícios este ano.
De acordo com o prefeito,
serão adquiridos diversos
gêneros alimentícios para
preparo da merenda escolar.
“A gente sempre prezou por
uma merenda de qualidade.
Estamos licitando e buscando
comprar o melhor para atender
aos nossos alunos”, disse ele.
O prefeito explica que são
vários os produtos licitados,
como arroz, feijão, açúcar,
macarrão, verduras e outros
itens, indispensáveis para o
preparo de uma merenda com
qualidade.

O prefeito Ismael Dezanoski: aquisição de produtos para a merenda escolar
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Moreira Sales investe R$ 291 mil em
asfalto no Distrito de Paraná do Oeste
Mais três trechos de
asfalto foram iniciados
nesta semana em Paraná
do Oeste. No total são
mais de R$ 291 mil
investidos no distrito
através de parceria da
prefeitura com o Governo
Federal, por meio do
deputado Zeca Dirceu.
O prefeito Rafael
Bolacha
esteve
acompanhando o início
das obras, juntamente
com o chefe distrital
Rozan
Mo rosini,
secretário
de
Administração Reginaldo
Martins e chefe de obras
Adão Coutinho.
Durante o início das
obras, o prefeito destacou
o compromisso com a
comunidade. “Estamos

O prefeito Rafael Bolacha e o chefe distrital Rozam, ladeados pelo secretário Reginaldo e o diretor Adão

iniciando mais esse
trecho de asfalto e
cumprind o com o
compromisso
que
tínhamos
com
os
moradores. São mais de
2.600m² de asfalto de
qualidade que trás
dignidade e conforto aos
moradores”, disse.
O chefe distrital,
Rozan
Mo rosini,
agradeceu ao deputado
Zeca Dirceu e ao prefeito
Rafael Bolacha por mais

essa obra. “Eu como
chefe do distrito só tenho
a agradecer a esses dois
por mais essa obra, por
mais esse benefício a
nossa comunidade”,
destacou.
Conforme o prefeito,
outros investimentos de
infraestrutura foram
feitos no ano passado em
Paraná
do
Oeste,
inclusive pavimentação
de ruas. “Nós estamos
muito atentos em relação

Os serviços foram iniciados nesta semana: melhoria da qualidade de vida

ao nosso distrito. Muitos
investimen tos foram
feitos em 2020, mas
muito mais tempos para
este ano”, frisou.
TUB OS: - E ntre
outros investimentos,
Paraná do Oeste recebeu
tubos
qu e
foram
implantados para corrigir
um problema crônico na
saída do distrito. Os
serviços serão realizados
ao lado da propriedade do
senhor Adelino.
C A P E L A
MORTUÁRIA:
Também no ano passado,
a prefeitura promoveu a
construção da cobertura
da Capela Mortuária do
distrito.
Segundo informações
da comunidade, quando
chovia
e
estava
acontecendo velório na
capela, a dificuldade era
grande, devido a não ter
uma área coberta no local
para abrigar os familiares
e amigos dos entes
queridos.
“É sempre um prazer
poder honrar e cumprir
com
nossos
compromiss os, nossa
querida PDÓ merece e
vem muito mais ainda”,
enfatiza o prefeito Rafael
Bolacha.

Coleta de recicláveis somou
mais de 300 toneladas em 2020
O m u n ic í p io d e
Moreira Sales fecho u o
an o de 2020 co m a coleta
de mais de 300 ton elad as
de m ateriais recicláveis.
Os dados são da

Asso ciação d e Agen tes
E c o ló g ic o s
e
R e c ic la d o r e s
V id a
Verde, que em dezembro
re aliz o u u m p eq u e n o
b alan ço d as atividades

r e a liz a d a s n o a n o
passado.
D e a c o rd o c o m a
entid ade, a asso ciação
co nta
com
26
recicladores, que vivem da

co leta de material co mo
fo nte de rend a. Duran te
2020, a coleta de m aterial
gerou mais de R$150 m il
para a associação, cujos
valores foram repassados
Evento contou com o sorteio de prêmios

Recicladores foram elogiados pela administração municipal: recorde de coleta em Moreira Sales

aos seus membros.
D e a c o rd o c o m o
tesoureiro Jo sé Carlos, o
serviço realizado pelos
asso ciad o s é de sum a
im p o r t ân c ia p a ra o
mu nicípio, po is além de
deixar a cidade mais limpa
e bon ita, con tribui com o
meio ambiente.
“ Um t r a b a lh o q u e
ad miro muito, realizado
por grandes profissionais.
Parab én s a to d o s q u e

fazem da nossa cidade um
lugar mais bonito e limpo”,
destacou José Carlos.
Durante o encerramento
das atividades de 202o,
foram entregues cestas de
Natal, além de um abono
de R$ 100,00. Também
foram sorteados diversos
brindes, dentre eles duas
bicicletas com apoio de
comerciantes. Ainda esteve
presente a primeira dama
Luana Marchezoni.
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