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Aulas da rede estadual começam
na próxima segunda-feira, dia 15
Têm início previsto para a
próxima segunda-feira, dia
15, as aulas presenciais nas
escolas da rede estadual de
ensino. O mesmo deverá
ocorrer nas escolas da rede
municipal. De acordo com
decreto estadual, publicado
na última sexta-feira, as salas
de aula terão lim ite de
o cu pação de 30% d a
capacidade. PÁGINA 03

Deputado propõe
menção honrosa à
árbitra de Goioerê
Única árbitra brasileira
participante do Campeonato
Brasileiro Série A, depois de
14 anos de lacuna feminina,
bem como do Mundial de
Clubes da FIFA 2020, no
Catar, a goioerense Edna
Batista Alves é homenageada
pela Assembleia Legislativa
do Paraná. PÁGINA 02

Moreira Sales inicia instalação da
iluminação no Parque Ecológico
A prefeitura de Moreira
Sales, através da empresa que
venceu a licitação, iniciou na
semana passada, a instalação
da iluminação no Parque
Ecológico Irineu Volpato. A
obra, com custo de mais R$ 250
mil, recebe recursos do governo
federal, através do então
deputado Osmar Serraglio. De
acordo com o prefeito Rafael
Bolacha,
os
serviços
contemplarão todo o entorno da
pista de caminhada com 34
postes com luz de LED, além da
instalação de um playground
completo. “A cada dia
melhoramos mais este local”,
destaca ele. PÁGINA 02

Goioerê: saúde
vai contratar
dois enfermeiros
e 4 técnicos
Seguem até à próxima
segunda-feira, dia 15, as
inscrições para o PSS Processo Seletivo – da
prefeitura de Goioerê,
visando preencher vagas
d e en fe rmeiro s e
técnico de enfermagem
para a Secretaria de
Saúde.
PÁGINA 03

Vigilância Sanitária está realizando busca
a escorpião amarelo em bairros de Goioerê

A
Vig ilâ n c ia
San itária de Go io erê
recebeu nesta semana
uma equipe da Regional
d e Saúd e d e Camp o

Mo urão , qu e realizou
treinamento com a equipe
da saú de e realizando a
busca ativa do escorpião
amarelo. PÁGINA 02
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Moreira Sales inicia instalação da
iluminação no Parque Ecológico
A prefeitura de Moreira
Sales, através da empresa que
venceu a licitação, iniciou na
semana passada, a instalação
da iluminação no Parque
Ecológico Irineu Volpato. A
obra, com custo de mais R$
250 mil, recebe recursos do
governo federal, através do
en tão dep utado Osm ar
Serraglio.
De acordo com o prefeito
Rafael Bolacha, os serviços
contemplarão todo o entorno
da pista de caminhada com
34 postes com luz de LED,
além da instalação de um
playground completo. “A
cada dia melhoramos mais
este local”, destaca ele.
O prefeito esteve no local,
acompanhando o início dos
trabalhos da empresa. Nessa
primeira ação está sendo feita
a passagem dos fios elétricos,
que farão a ligação de todas
as luminárias.
Segundo o prefeito, a
iluminação é um sonho da

Os seviços já estão sendo finalizados pela empresa que venceu a licitação

comunidade que começa a
serrealizado. “Era um pedido
antigode moradores que usam
esse espaço para lazer ou
praticarsuas atividades físicas
no fim de tarde. Por conta do

anoitecer eram obrigados a
sair mais ced o. Essa
iluminação vai garantir a
segurança e o conforto de
todos aqueles que se utilizem
do espaço”, destacou.

Os trab alho s devem
continuar nas próximas
semanas com a colocação dos
p ostes, instalação das
luminárias em LED e também
do playground.

Vigilância Sanitária está realizando busca
a escorpião amarelo em bairros de Goioerê
A Vigilância Sanitária de
Goio erê recebeu n esta
semana uma equipe da
Region al d e Saúd e d e
Campo Mourão, que realizou
treinamento com a equipe da
saúde e realizando a busca
ativa do escorpião amarelo.
A chefe do órgão na
cidade, Ana Flavia Costa,
comenta que o escorpião
amarelo
está
sed o
encontrado em alguns bairros
d o m u n icíp io e p o r
representar um perigo para o
ser humano a equipe está em
Goioerê auxiliando neste
trabalho de treinamento e
captura do animal.
Na ação realizada nesta
semana, foram capturados 4
escorp iões amarelos. A
busca ativa ocorreu em sete
en dereço s
d istinto s
localizados na área central,
no Jardim Curitiba, no Jardim
Colina Verde e no bairro
Santa Casa

A ação foi realizada durante o início desta semana em Goioerê
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Crédito
O BRDE disponibiliza programa de crédito exclusivo
para empresas lideradas por mulheres. O financiamento
será destinado para empresas que tenham mulheres como
donas ou sócias detendo no mínimo 50% do capital social.
“O BRDE quer apoiar mulheres empreendedoras, sejam
elas donas de empresas grandes, médias ou pequenas.
Esse programa é um incentivo para que o Paraná tenha
ainda mais mulheres em posições de liderança”, afirma o
vice-presidente e diretor de Operações Wilson Bley.
Sem contratação
Pesquisa de Expectativa
de
Em p rego
do
ManpowerGroup mostra
que
69%
dos
em p regad o res
n ão
pretendem fazer alterações
no quadro de funcionários,
en q u an to 21% têm
intenção de contratar e 8%
esperam reduzir as equipes
no 2º trimestre.Foram 652
entrevistados entre os dias
6 e 26 de janeiro, antes do
aperto das medidas de
restrição em todo o país
n este m ês d evid o ao
agravamento da pandemia.
O
in d ic ad o r
de
ex p ectativas
de
contratação no Brasil para
o 2º trimestre é de 9%, um
ponto percentual abaixo
em relação ao 1º trimestre
e 4 pontos percentuais mais
fraco em relação ao 2º
trimestre de 2020.

Não deu certo no ano
p assad o e seria u m
desastre para o Brasil.
Evitamos problemas sociais
gravíssimos com essa
medida social (auxílio
em ergen cial) n o an o
passado. A proposta agora
são quatro meses de um
auxílio médio de R$ 250.
No ssa capacid ade d e
ajuda está no limite. Isso
não é bom pra ninguém” d o p resid en te Jair
Bolsonaro ao criticar as
m ed id as
restritivas
d eterm in a d as p elo s
governadores.

Falta um
A Petrobras anunciou a
lista de pessoas indicadas
pelo governo para integrar
o
co n selh o
de
ad m in ist ração
da
Petro b ras. Do s seis
indicados, dois já estão no
conselho: Eduardo Leal
Inadmissível
Ferreira, Ru y Flaks
“Lamento o fechamento Schneider, Joaquim Silva
indiscriminado como em e Luna, Márcio Andrade
Brasília, com toque de Weber, Murilo Marroquim
reco lh er .
Isso
é de Souza e Sonia Julia
inadmissível. O lockdown Sulzbeck Villalobos. Eles
deixa mais pobre quem já substituirão três dos quatro
é pobre. “Eu não adoraria co n selh e iro s
que
a política do lockdown. renunciaram na semana
passada: Omar Carneiro
Da Redação ADI-PR Curitiba
da Cunha, João Cox, Nivio
Coluna publicada simultaneamente
em 22César
jornaisdee
Zivian e Paulo
portais associados. Saiba mais
em www.adipr.com.br
Souza.
Falta apenas um.

Deputado propõe menção
honrosa à árbitra de Goioerê
Única árbitra brasileira
p a rt ic ip an te
do
Cam peon ato Brasileiro
Série A, depois de 14 anos
de lacuna feminina, bem
co m o d o Mu n d ial d e
Clubes da FIFA 2020, no
Catar, a goioerense Edna
Ba tist a
Alve s
é
h o m en ag ea d a
p ela
Assembleia Legislativa do
Paraná.
A proposição foi feita
pelo deputado estadual
Fernando Guerra de Pato
Branco, que nesta semana,
apresentou requerimento
para que seja enviado votos
de louvor e congratulações

A árbitra Ena Alves: homenagem no Paraná

com menção honrosa à
árbitra goio erense, pela
p as sa ge m d o D ia d a
Mulher.
Ao justificar a proposta,
o deputado Guerra cita que
trab alho u em tod as as
séries do futebol brasileiro
e faz parte do quadro de
árb itras d a Fifa d esd e
2016. Ela também esteve
na última Copa do Mundo
Feminina (França-2019),
em q u e c o m an d o u a
semifinal entre Inglaterra X
Estados Unidos e é cotada
entre os árbitros brasileiros
para a Copa do Mundo
Masculina no próximo ano.
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Aulas da rede estadual começam
na próxima segunda-feira, dia 15
Têm início previsto
para a próxima segundafeira, dia 15, as aulas
presenciais nas escolas da
rede estadual de ensino.
O mesmo deverá ocorrer
nas escola s da rede
municipal.
De acordo com
decreto
estadual,
publicado na última sextafeira, as salas de aula terão
limite de ocupação de
30% da capacidade. Outro
detalhe, é que não é
obrigatória a ida das
crianças para a escola, que
poderá acompanhar as
aulas de forma remota,
sem sair de casa.
Para a volta às aulas, as
escolas deverão respeita
o distanciamento de 1,5

Está previsto para a próxima segunda-feira, o retorno das aulas na rede estaudla de ensino

Goioerê: saúde vai contratar
dois enfermeiros e 4 técnicos
Seguem até à próxima
segunda-feira, dia 15, as
in scrições para o PSS Pr ocesso Seletiv o – da
prefeitura de Goioerê, visando
pr eencher
vagas
de
enfermeiros e técnico de
enfermagem para a Secretaria
de Saúde.
De acordo com a secretária
Gabriela Martins, no PSS aberto
no mês de fevereiro não se
conseguiu preencher todas as
vagas, fazendo necessário este
novo PSS.
As inscrições foram abertas
ontem e os interessados em
participar, poderão acessar o
link disponível na página da
Pr efeitura Mu nicipal de
Goioerê.
A seleção será realizada
através da prova de títulos e
das informações do histórico
do can didato, que ser ão
preenchidas no ato da inscrição
que será online.
As pessoas que tiverem
dúvidas no preenchimento,
poderão procurar a Secretaria
de Indústria e Comércio,

situada na avenida Tiradentes,
150, que a equipe do SINE
auxiliará neste preenchimento.
No total, foram abertas 2
vagas para enfermeiros e 4
para técnicos de enfermagem.

As inscrições para o PSS já estão
abertas no site da pefeitura

metro, com implantação
de mecanismos que
evitem aglomerações,
bem
como
uso
obrigatório de máscara,
proibição de uso de
bebedouros que exigem
aproximação da boca,
disposição de móveis,
como carteiras, deve ser
alterada para manter o
distanciamento
e
utilização de álcool em
gel.
Em Goioerê, cerca de
3 mil alu nos estão
matriculados nas escolas
da rede municipal. A
expectativa é de que pelo
menos metade desses
alunos volte às salas de
aulas a partir da próxima
segunda-feira.
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Evento online mostra que clima irregular
pode atrapalhar produção de milho
O setor agropecuário foi
u m d o s ú n ico s co m
crescimento no ano passado,
com previsão de que continue
em alta em 2021. No entanto,
as co nd ições climáticas
podem reduzir a produção,
sobretudo de milho, colocando
em risco o abastecimento
d esse cer eal e a cad eia
produtiva que dele depende.
O assunto foi discutido
nesta quarta-feira (10) em
evento online sobre o Cenário
Climático e Eco n ô mico
Agropecuário para o Paraná.
“Temos ainda um ambiente
bom, de crescimento, apesar
de um possível aperto de
suprimento, especialmente de
um insumo tão fundamental
que é o milh o”, disse o
secr etár io d e Estad o d a
Agr icultu ra
e
do
Ab astecimento , No rber to
Ortigara.
Além da alimen tação
animal, o uso de milho na
indústria do etanol e outros
segmentos é crescente. “Nos
próximos anos vamos precisar
muito desse cereal, portanto,
precisamos fazer tudo para
ter produtividade média mais
elev ad a, u sar to d as as
f er r amen tas p ar a qu e
tenhamos aumento de oferta
que sustente uma expansão
qualificada na agregação de
v alo r
no
Brasil
e,
particularmente, no Paraná”,
afirmou.
Programa Trator Solidário
fortalece agricultura familiar
na região Oeste
M ENOS OF ER TA Apesar da manifestação de
otimismo, Ortigara destacou
os problemas enfrentados
pelos produtores desde o ano
p assado , co m sev er a
estiagem, seguida de chuvas
fortes. “Tivemos um atraso
considerável na semeadura da
soja e do milho de primavera
e, por força disso, retardamos
a co lh eita, o qu e está
empurrando a semeadura de
milh o
safr in ha,
tão
f u nd amen tal
p ara
o
suprimento do Brasil, para um
ambien te mais ho stil”,
reforçou.
A questão climática, unida
à doença do enfezamento do
milho, provocou no Paraná a
redução em pelo menos 20
sacas
por
h ectar e
compar ativamente com a
safra passada. A área colhida
está, atualmente, em pouco
mais
de
50%.
“A
p r od u tiv id ad e
está
surpreendendo para baixo,
ain d a q u e seja safr a
expressiva para o Brasil”,
disse.
Com menos oferta, os
preços podem ficar mais
elevados para a cadeia que
tem o milho como matériap rima, aumen tan d o a

p reo cup ação
co m
abastecimento. “É uma pena
ter de colocar o pé no freio no
momento em que estávamos
cr escend o q uase 3% em
suinocultura e em torno de
5% na avicultura, e também
na grande expansão, acima
de 10%, na produção de
peixes de cultivo”, observou o
secretário. O mesmo reflexo
será sentido na pecuária de
corte, no setor lácteo, na
produção de ovos e em outros
segmentos.
Par an á
ap resenta
sugestões para aprimorar
Plano Safra 2021/22
PREÇOS - No Brasil, a
estimativa é de 80 milhões de
toneladas de milho, que se
somam ao estoque de 10,5
milhões de toneladas. “Mas
todos os Estados estão com
semeadura atrasada”, disse o
Ortigara. Grande parte dos
agr icu ltor es já co mp ro u
sementes e insumos e precisa
co ntin uar pr o d uzin do e
assumindo o risco.
“É um aspecto relevante
de pouca proteção e de estar
sujeito à exposição maior da
lavoura ao risco climático,
temperatura e umidade, o que
faz pressupor produção abaixo
de 80 milhões de toneladas, o
que pressiona ainda mais o
preço”, disse.
Ele analisou que o consumo
interno de milho está estimado
em torno de 72 milhões de
ton elad as, p ois há b oas
perspectivas para a venda de
proteínas animais ao mercado
externo, com os certificados
internacionais de área livre
da febre aftosa sem vacinação
a vários estados, que devem
ser concedidos em maio.
“Isso estimula e amplia o
esforço de disputar mercados
no exterior”, salientou o
secretário. Mas o mundo
também quer comprar o milho
brasileiro. “Temos perspectiva
de grande exportação, de
grande consumo e isso pode,
em fun ção do aperto da
oferta, nos levar a ter de
importar mais e vai chegar a
um preço bastante elevado, o
que afeta custos e estreita
margens e faz repensar as
decisões empresariais.”
LA NIÑA – No mesmo
enco ntr o ,
o
agr o meteo ro logista Luiz
Renato Lazinski reforçou a
informação da influência do
fenômeno La Niña, que se
caracteriza pelo resfriamento
das águas superficiais do
Pacífico e reflete no clima e
na temperatu ra mun dial.
“Além de chuvas abaixo da
média, o que observamos são
p r ecip itações
bastan te
irregulares. E o La Niña vai
persistir até o nosso inverno”,
explicou.

CONTRA- CAPA
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Colheita da soja avança
e chega a 60% na região
A estiagem tem
acelerado o trabalho no
campo: dia e noite as
máquinas estão a todo
vapor. A previsão é de
tempo seco, sem chuvas
no Oeste do Estado, o que
beneficia os agricultores
que correm contra o
tempo para colher a soja.
Eles fazem de tudo para
compensar o atraso
provocado na semeadura,
entre setembro e outubro
do ano passado. Na área de
atuação da Copacol, em
cidades do Oeste e do
Sudoeste do Paraná, a
colheita já chega a 60%.
A safra é considerada
boa, mesmo com a
produtividade um pouco
abaixo do esperado. A
expectativa é que a
colheita fique entre 140 e
150 sacas por alqueire. “A
queda na produtividade é
compensada pelo valor da
saca do produto: o dobro
pago na safra passada”, diz
Tiago
Madalosso,
engenheiro agrônomo e
gerente técnico da
Copacol.
A saca da soja foi
comercializada nesta
quarta-feira a valores
recordes: R$ 163.
Até agora em todo o

motiva o produtor em
optar pelo híbrido como
cultura de inverno. Nesta
quarta-feira a saca era
comercializada a R$
77,50. Em relação ao
manejo, o engenheiro
agrônomo ressalta o
cuidado redobrado nesta
safra. “Nas lavouras já
estabelecidas pedimos ao
produtor um pouco de
atenção com relação ao
ataque de cigarrinhas, que
vem causado grandes
danos na colheita, por
meio do enfezamento do
milho”.

Colheita segue a todo vapor no Oeste do Paraná

Paraná, c onforme o
último boletim da
Secretaria de Estado da
Agricultur a, a área
colhida
da
soja
corresponde a 36%. Esse
percentual já teve avanços
significativos nos últimos
dias, pois os agricultores
estão trabalhando dia e
noite para retirar a soja e
dar início ao plantio do
milho safrinha. A

expectativa é produzir
20,3
mil hões
de
toneladas, na área plantada
de 5.577.547 hectares.
“Foi um ano desafiador
para o produtor de soja.
Tivemos falta de chuva na
época do plantio, que se
regularizou a partir de
dezembro; e em janeiro,
excesso de umidade, que
interferiu
na
produtividade de algumas

lavouras”, destaca Tiago.
MILHO SAFRINHA
A área total de milho
safrinha no estado é de
2.375.100 hectares, com
uma produção estimada de
13,5
milhões
de
toneladas. Aárea plantada
até agora corresponde a
43%, em uma condição
boa na maioria das
lavouras, em fase de

germinação
e
d e se n vo l vime n t o
vegetativo, pelo que
aponta
o
Deral
(Departamento
de
Economia Rural).
Na área da Copacol,
estima-se que 70% das
áreas que foram cultivadas
com a soja, serão ocupadas
pelo milho segunda safra.
O grão também registra
preço histórico, o que

COVID-19
O fluxo de entrega de
grãos nas 20 Unidades de
Recebimento
da
Cooperativa ocorre dentro
da normalidade. Para a
segurança dos cooperados
e dos colaboradores
durante a entrega da
produção, a Copacol vem
providenciando todas as
medidas de prevenção
com
relação
ao
Coronavírus, exigindo o
uso da máscara e
disponibilizando o álcool
em gel. Além disso, o
acesso nas unidades é
restrito para evitar
aglomerações.
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