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Indicação de vereador poderá garantir
vacina contra a Covid para professores
A Câmara de Goioerê
aprovou em sessão plenária realizada na noite de
ontem, indicação do vereador Márcio Lacerda, sugerindo à prefeitura, a inclusão de professores e
servidores da rede
municipal de ensino, em
grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19.
De acordo com o vereador,
o próprio Ministério da
Educação tem orientado
aos municípios, que dentro
da viabilidade legal, técnica
e financeira, elaborem um
plano de vacinação destes
profissionais.PÁGINA 02

Goioerê é o 2º
município que
mais gerou
empregos
regiãodo CaOsna
números
ged – Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados – órgão ligado ao Ministério do Trabalho, mostram que
Goioerê está crescendo
economicamente e ocupando posição de destaque na gera ção de
empregos na região. A
construção civil, foi um
dos setores que mais
empregou. PÁGINA 04

Procon realiza
mutirão online
para renegociação
de dívidas

Campanha de
vacinação contra
gripe começa no
dia 12 de abril

Segue até o próximo dia 31
de março, uma ação importante
do Departamento Estadual de
Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-PR),
visando renegociação de dívidas.

PÁGINA 05

PÁGINA 04

Moreira Sales abre nova frente de
pavimentação em Paraná do Oeste
A prefeitura de Moreira Sales abriu no último
final de semana, uma nova
frente de pavimentação de
ruas. Os serviços foram
acompanhados de perto
pelo prefeito Rafael Bolacha, que esteve no loção acompanhado do vereador ‘Nardinho’ e também do chefe distrital Rozan Morozini. De acordo
com o prefeito, o
pavimento aplicado é o
chamado material fresado, também conhecido
como asfaltoPÁGINA
ecológico.
05

Covid-19: idosos de 80 a 84 anos
serão vacinados nesta terça-feira
A vacinação con tra a
Covid-19 segue nesta terçafeira em Goioerê, quando
idosos com idade entre 80 e

84 anos serão imunizados.
Para evitar aglomerações,
está definido que no período.
PÁGINA 03

Em meio à pandemia da Covid, academia
de karatê investe em capacitação online
Em meio à pandemia da
Covid-19 e o consequente
isolamento social, a Academia de Karatê Águas

Claras de Goioerê, realizou
no último final de semana,
um curso de capacitação
PÁGINA 04
online.

Janiópolis: prefeitura inicia Refis que
garante até 100% de descontos de juros
A Prefeitura de Janiópolis iniciou nesta segunda-feira, dia 22, o
Refis – Programa de
Recuperação Fiscal -,

que tem como objetivo
ofertar de forma simplificada a regularização de dívidas sem juros
ou multas. PÁGINA 05

Copacol: cooperados vão ter de coletar
dados para declarar Imposto de Renda
Com início no dia 1º de
março e término no dia 30
de abril, os produtores
rurais com receita bruta
com valores superiores a
R$ 142.798,00 (Cento e

quarenta e dois mil,
setecentos e noventa e
oito reais), deverão fazer
a declaração do Imposto
de Renda 2021, ano base
PÁGINA 04
2020.
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Indicação de vereador poderá garantir
vacina contra a Covid para professores
A Câmara de Goioerê
aprovou em sessão plenária
realizada na noite de ontem,
in dicação do vereado r
Márcio Lacerda, sugerindo à
prefeitura, a inclusão de
professores e servidores da
rede municipal de ensino, em
gru po s prio ritários d e
vacinação contra a Covid19.
De aco rd o co m o
vereador, o próprio Ministério
da Educação tem orientado
aos municípios, que dentro
da viabilidade legal, técnica e
financeira, elaborem um plano
de vacin ação d estes
profissionais, vislumbrando
desta forma o possívelretorno
presencial das aulas.
A preo cupação do
vereado r,
leva
em
con sideração
as
características do ambiente
escolar e das atividades
educacionais, em que ocontato
é bastantepróximo efrequente.
“O contato entre professor e
aluno é inevitável, daí nossa
preocupação e sugestão da
vacina”, destaca Lacerda.
De acordo com Lacerda,
muitos pais estão inseguros
de enviar seus filhos para a
escola, mas que por outro
lado, os profissionais da
educação também. “E aqui
eu não falo apen as de

A sessão plenária foi realizada na noite de ontem

professores, mas de todos
que trabalham na educação.
Há uma insegurança total”,
comenta, citando que com a
vacinação destes profissionais
a situação muda.
Ainda de acordo com o
vereador, a imunização
tranqu ilizará não só os
professores, mas também os
pais, familiares e os próprios
estudantes. “Se a gente tiver
um ambiente mais seguro, por
meio da vacina, a rotina
edu cacional pod erá ser
retomada, mesmo que em
etapas, mas com maior
segurança para todos”,

O vereador Márcio Lacerda, autor da indicação

destaca ele, citando ser
preciso prezar pela saúde dos
profissionais da educação e
também dos estudantes.
APOIO À SAÚDE: - Já
de autoria do vereador Fabio
Plaza, a Câmara aprovou
Moção de Congratulações
aos servidores da lotados na
Secretaria Municipal de
Saúde, pelo profissionalismo
e comprometimento que
estão desempenhando suas
funções durante a pandemia
da Covid-19. “É preciso
reconhecer o empenho de
cada um destes profissionais”,
citou o parlamentar.
De autoria do vereador
Ricardo Martins, fo i
aprovado requerimento que
solicita da prefeitura, a relação
patrimonial de todas as
m áq uinas de costu ras
pertencentes ao município,
bem como a quantidade, o
estado de conservação e o
local em qu e estão
armazenadas.
INDICAÇÕES:
Também foiaprovada na noite
de ontem, indicação do
vereador “Kleber Paraíba’,
que solicita ao Conselho
Municipal de Trânsito, para
que na pauta deliberativa do
órgão, seja estudada a
viabilidade de se estender os
tachõ es d e sinalização
existentes na Avenida Bento
Munhoz da Rocha Neto,
d ivisor d e pista, m ais
precisam en te apó s a
confluência com a Rua
Guarapuava até a Avenida

Vicente Carlos Barbosa.
Ainda de auto ria de
‘Kleber Paraíb a’ , fo i
aprovada indicação que
so licita a rem essa d e
expediente ao deputado
Hermes Parcianello, para que
o parlamentar promova
gestões junto ao Ministro da
Ed ucação , visand o a
alteração da tipologia do
Campus Avançado do IFPR
de Goioerê – em CAMPUS.
De autoria do vereador
Fab iano Barbo za, fo i
aprovada indicação que
solicita à Secretaria Municipal
de Licitação, realizar estudos
objetivando a aquisição de
um Aparelho Soprador de
folhas, a ser utilizado pelos
servid ores lotad os n o
Cemitério Municipal de
Goioerê.
Também foi aprovada,
indicação do vereadorHelton
Maia para que a Secretaria
Mu nicipal de Saúde e
assessoria jurídica, estudem a
viabilidade técnica e legal, de
aquisição de polivitamínicos
(vitaminas C e D), a serem
distribuídos à população de
baixa renda do município para
o fortalecimento do sistema
imunológico.
De autoria da vereadora
Luci Alvino, foi aporovada
indicação solicitando da
Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, estude
a viabilidade de inclusão no
cronograma de serviços do
município, ao menos uma vez
p or m ês, a co leta d e
inservíveis.

Nova Ferroeste
Paraná e Mato Grosso do Sul deram mais um passo
significativo na consolidação do projeto da Nova Ferroeste,
traçado que vai ligar Maracajú (MS) a Paranaguá (PR),
também chamado de Corredor Oeste de Exportação. Grupos
técnicos apresentaram o estudo preliminar de demanda e
traçado, considerado peça-chave na atração de investidores.
Nova Ferroeste II
O p r o jeto
b u sca
implementar o segundo
maior corredor de transporte
de grãos e contêineres do
País, u nind o d o is do s
p rin cip ais
p o lo s
exp o r tad or es
do
agronegócio brasileiro. A
nova malha ferroviária terá
1.285 q u ilô metr o s d e
extensão total. O pacote
inclui a construção de uma
ferrovia entre Maracajú e
Cascavel; um novo traçado
en tr e Gu ar ap u ava e
Par an agu á; u m r amal
multimodal ligando Cascavel
e Foz do Iguaçu; além da
revitalização do atual trecho
da Ferroeste, entre Cascavel
e Guarapuava.
Voto de louvor
O dep u tado f ed er al
Sérgio Souza, diretor da
Fren te Parlamen tar d o
Cooperativismo (Frencoop)
e pr esiden te da Fr en te
Par lamen tar
da
Agr o p ecu ár ia ( FPA) ,
apresentou ao presidente da
Câmara, Arthur Lira, um
requerimento para que seja

con cedido u m vo to d e
louvor pelo aniversário de
50 da Ocepar, que será
celebrado no dia 2 de abril.
“Tr ata- se
de
u ma
or gan ização qu e exer ce
papel imprescindível para
todo o estado do Paraná,
sen d o p r o tago n ista n o
f o r talecimen to
da
economia”, justificou.
R e f o r m a
administrativa
O Conselho Pleno da
OAB Paraná aprovou por
unanimidade um parecer
sobre a Proposta de Emenda
Constitucional da Reforma
Administr ativa. O texto
p ro p õ e
alter açõ es
relacionadas a servidores,
emp r egad o s p ú blicos,
organização administrativa e
análise institucional. “A
conclusão a que chegamos
é
que
a
ref o rma
constitucional proposta tem
mais pontos negativos do que
positivos, pouco contribuindo
para solucionar os problemas
atu ais v iven ciad o s n a
Administração Pública”, diz
o parecer.
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A
P r ef ei tu r a
de
Janiópolis iniciou nesta
segunda-feira, dia 22, o
Ref i s – Pr o gr ama d e
Recuperação Fiscal -, que
tem como objetivo ofertar
de forma simplificada a
regularização de dívidas
sem juros ou multas.
Segundo informações
da
p r ef e itu r a ,
o
contribuinte interessado,
tem até o d ia 30 d e
setembro para aderir ao
Refis, que em todos os
casos de dívidas vencidas
e
a tr asad as,
d ar á
descontos de até 100% de
juros e multas.
É importante lembrar
que esta é uma gr ande
o p o r tu n id a d e p ar a o
contribuinte regularizar sua
situação junto à prefeitura,
sem que o município se
o b r i gu e a r eco r r e r às
medidas judiciais.
“O Refis chega p ara

O prefeito Ismael Dezanoski: oportunidade
para regularizar situação junto ao município
facilitar a vida do cidadão e
também do empresário, para
que eles possam se regularizar
ju nto ao mu nicíp io sem

prejuízo financeiro”, explica
o prefeito Ismael Dezanoski,
lembrando que os impostos
atr asad o s p ago s ser ão

investidos em melhorias no
p r ó p r io
mu n icíp io ,
b en ef ician d o to d a a
população.

P03

TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021

Covid-19: idosos de 80 a 84 anos
serão vacinados nesta terça-feira
A vacinação con tra a
Covid-19 segue nesta terçafeira em Goioerê, quando
idosos com idade entre 80 e
84 anos serão imunizados.
Para evitar aglomerações,
está definido que no período
da manhã serão vacinadas
pessoas do sexo masculino.
Já as mu lher es serão
imunizadas no período da
tarde, sempre no Polo da
UAB, p ró ximo ao n ov o
Fórum.
De acor d o co m a
Secretaria de Saúde, existem
pelo menos 120 idosos nessa
faixa de idade que ainda não
se apresentaram para serem
vacinados. “A gente pede que
aqu eles
qu e
não
compareceram para receber
a vacina, que o façam o mais
urgente possível”, destaca a
secretária Gabriela Martins.
A
v acin ação
tem
continuidade amanhã - quartafeira – quando será a vez de
imunizar idosos de 79 anos
completos. Já na quinta-feira,
a vacinação será destinada
para pessoas com 78 anos

A vacinação segue nesta terça-feira: homens serão imunizados no período da manhã e as mulheres à tarde

completos. Segundo a saúde,
ainda têm 59 idosos nessa
faixa etária que não foram
vacinados.
Na sexta-feira, dia 26, a
vacinação será para idosos
com 77 anos completos. Pelo
menos 83 pessoas nessa faixa
etária não foram imunizadas.
“Vamos vacinar por idade,
sem correria e com muita
segurança. Acreditamos que
dessa forma vamos diminuir a
aglomeração e alcançarmos
su cesso n a v acin ação ”,
comenta Gabriela.
AC AM AD OS:
Conforme Gabriela, no caso
de idosos acamados, um
f amiliar d ev e acion ar a
Secretaria de Saúde, para que
profissionais do setor possam
se dirigir até a residência e
fazer a aplicação da vacina.
TELEF ONE:
A
secretária Gabriela também
está divulgando o telefone
para contato com a Secretaria
de Saúde, em especial para
agendamentos de vacinação
de acamados. O telefone é
3522:6577.

Paraná investe em ações de solidariedade e é
reconhecido como o Estado mais Solidário do Brasil
À frente do conselho da
Superintendência Geral de Ação
Solidária (SGAS), ligada à
Secretaria da Justiça, Família e
Trabalho (SEJUF), a primeiradama do Paraná, Luciana Saito
Massa, comanda uma equipe
concentrada em promover e
estimular a cultura da ação
solidária, engajamento ético e o
trabalho de voluntariado em
todo o Estado.
Ações que se tornaram um
verdadeiro desafio desde o
início da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), mas
que geraram resultados diretos
de contribuiçõe s e aç ões
solidárias, que ultrapassaram
as barreiras geográficas, como
a recente ação da SGAS,
juntamente com a Defesa Civil,
para arrecadar roupas que
foram doadas às vítimas das
enchentes que atingiram o
Estado do Acre, no último mês.
Foram 48 mil peças de roupas
doadas por paranaenses para a
população daquele estado.
A campanha, que teve
também o apoio do Corpo de
Bombeiros do Paraná, endossa
o prê mio re ce bido pelo
Governo do Paraná de “Estado
mais solidário do Brasil”,
concedido pelo programa Pátria
Voluntária do Governo Federal
em 2020.
No mês da Mulher, a
Associação dos Diários do
Interior (ADI) conversa com a
primeira-dama do Estado,
Luc ia na Saito Mas sa ,
presidente do Conselho de Ação
Solidária, sobre essas e outras
ações desenvolvidas pela da
Superintendência Geral de Ação
Solidária.
ADI – O Paraná foi o
primeiro colocado no prêmio
de Ação Solidária 2020,
promovido pelo Ministério da
Cidadania. Como foi receber
esse reconhecimento?
Luciana Saito Massa - O
Paraná foi o grande vencedor
da campanha nacional, isso
mostra que nosso estado, além
de moderno e inovador, é o
ma is s olidário do pa ís .
Formamos uma corrente do
bem para auxiliar o próximo.
Foi justamente este pensamento
que levou à criação do Prêmio
de Ação Solidária Paraná que é
um concurso de atividades
s olidária s e voluntária s

para crianças e adolescentes que
vivem e m unidades de
acolhimento do Paraná. O
projeto arrecadou ovos de
choc olate para c riança s e
adolescentes que estão nas
unida de s de s erviço de
acolhimento institucional do
Estado, como casas-lares e
abrigos, em todo o Paraná.
ADI – Mesmo conceito já
foi usado para a arrecadação
de brinquedos para o Dia das
Crianças de 2020. Como foi a
realização desse projeto?

A primeira-dama Luciana Massa
re alizadas no âmbito da
pandemia da Covid-19.
O nosso objetivo principal é
fortalecer o terceiro setor
pa ranae nse e promover a
valorização e a divulgação de
iniciativas já realizadas com
sucesso pelas organizações
durante o período de pandemia
do coronavírus.
ADI – Em 2020 vimos a
campanha Cesta Solidária
alcançar as vitimas da crise
ec onômica causada pe la
pandemia. Quais são os
próximos passos?
Luciana Saito Massa – Ano
passado foram arrecadas 150
toneladas de alimentos que foram
distribuídos à população mais
vulnerável do Estado. A campanha
fez parte da força-tarefa “Menos
Eu, Mais Nós”, da SGAS, em
parceria com a Assembleia
Legislativa, o Tribunal de Justiça,
Ministério Público e o Tribunal
de Contas do Estado. Os
alimentos foram doados por
servidores públicos, empresas
privadas e toda a população.
Nós lançaremos no dia 23
de março a segunda edição do
programa, tendo em vista o
agravamento do cenário da
pandemia em todo o Estado.
Muitas famílias do nosso estado
estão sofrendo com a fome e a
falta de renda.
Teremos a ajuda e o apoio
da Defesa Civil e do Corpo de
Bombeiros. Serão 131 pontos
de coleta, em todo o Estado. As
cidades, os endereços e telefones
serão disponibilizados na página
da SGAS.

Eu convido a todos que
puderem vir conosco e abraçar
essa causa, pode ser uma cesta
básica ou qualquer alimento não
perecível. Quanto mais pessoas
vierem conosco, mais famílias
ajudaremos.
ADI – Quais as outras
ações e projetos especiais que
estão sendo desenvolvidos
pela superintendência?
Luciana Saito Massa – Nós
lançamos neste mês o projeto
Páscoa Solidária. Um dos
objetivos é gerar renda para as
famílias mais carentes por meio
de cursos de culinária.
A primeira turma a concluir
o curso foi composta por
mulheres, esposas ou parentes
de presidiários que cumprem
pena no Paraná, que aprenderam
a fazer ovos de chocolate e
produtos derivados, com foco
na Páscoa.
Além da capacitação, outro
objetivo busca arrecadar ovos
de Páscoa que serão distribuídos

Luciana Saito Massa – Foi
linda a Campanha Paraná Piá,
os presentes foram doados a
crianças de 0 a 12 anos,
internadas ou em tratamento
ambulatorial pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), dentro da rede
de hospitais do Paraná.
Durante o período de
interna çã o ou qua lque r
tratamento de saúde, o impacto
emocional é muito grande,
principalmente em tempos de
pandemia. Diante de toda a
fragilidade desse momento, é a
solidariedade de todos que fez a
diferença na campanha Paraná
Piá.
A campanha foi para que
nossas crianças, o nosso bem
maior, pudessem continuar a
sonhar e sorrir e nos trazer cada
vez mais a esperança de um
futuro melhor. Não deve ser
diferente em 2021.
ADI – Estamos no outono
e logo teremos baixas
tempe raturas
com
a
proximidade do inve rno.
Como o Governo se prepara
para atender a população
mais vulnerável?

Luciana Saito Massa – Ano
passado criamos a campanha
Aquece Paraná que teve o aporte
do aplicativo Paraná Solidário.
Justamente por conta do cenário
de pandemia, para evitar que as
pessoas saíssem de casa. Tudo
pôde ser feito por um celular,
em c asa , com s egura nç a.
T eremos novidades na
campanha deste ano e logo
iremos divulgar. Mas aproveito

para esclarecer que as pessoas
pode m doar, ca lç ados ,
cobertores, roupas de cama e
qualquer outro item que tenha
em casa, desde que em bom
estado.
Estamos passando bastante
tempo em casa. É um bom
momento de fazer uma limpa,
organizar o armário e, o que não
precisar mais, pode ir para a
doação.

P04

TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021

Goioerê é o 2º município que mais gerou
empregos nos últimos dois meses na região
Os números do Caged
– Cadastro Geral de
Empregados
e
Desempregados – órgão
ligado ao Ministério do
Trabalho, mostram que
Goioerê está crescendo
economicamente
e
ocupando posição de
destaque na geração de
empregos na região.
De acordo com os
números, divulgados na
semana passada, Goioerê
é o 2° município da
Comcam – região que
congrega 25 cidades -, que
mais abriu vagas de
emprego nos primeiros
dois meses de 2021.
Segundo o Caged,
foram 54 novos postos de
trabalho com carteira
assinada, gerados nos
meses de janeiro e
fevereiro deste ano. Ainda
conforme os dados, dos 25
municípios da Comcam,

O setor de contrução civil segue como o que mais tem empregado pessoas em Goioerê

Copacol: com nova lei, cooperados deverão coletar
dados para Declaração de Imposto de Renda
Com início no dia 1º de
março e término no dia 30 de
abril, os produtores rurais com
receita bruta com valores
superiores a R$ 142.798,00
(Cento e quarenta e dois mil,
setecentos e noventa e oito
r eais), d ev erão fazer a
declaração do Imposto de
Renda 2021, ano base 2020.
De acor d o co m a
sup er viso ra co n táb il d a
Copacol, Solange Kosinski, os
produtores devem procurar
seus referidos contadores
para se inteirar de como
proceder.
“O s co op er ad os d a
Co paco l qu e tiveram
movimentação financeira no
decorrer do ano passado podem
buscar as informações junto
ao setor de acerto de contas
nas Unidades da Cooperativa
e também no APP Cooperado,
e de p osse d os mesmos
procurar um escritório de
contabilidade para realizar tal
procedimento”, alerta Solange.
Nova Lei
Foi criada em 2018 e entrou
em vigor em 2020, a Lei Geral
de Proteção de Dados- nº
13.709, con hecid a co mo
LGPD, que tem como objetivo
regulamentar o uso de dados
pessoais pelas empresas, de
forma que as pessoas saibam
como suas informações estão
sendo coletadas e de que
man eira estão send o
utilizadas. Desta forma, todas
as empresas de todos os
segmentos devem se adaptar
à esta nova norma, como é o

apenas 15 iniciaram o ano
com saldo positivo, entre
eles, Goioerê.
O resultado positivo
está sendo comemorado
pela
administração
municipal. “Nós estamos
apenas começando e os
números mostram que a
cidade está indo bem.
Estamos felizes com os
resultados alcançados
nestes dois primeiros
meses”, disse o secretário
municipal de Indústria e
Comércio, Pedro Godoy.
O prefeito Betinho
Lima cita que gerar
empregos é uma das
prioridades de sua
administração e que a
gestão municipal espera
que o fortalecimento
econômico possa ser
revertido em impacto
social e no aumento do
potencial de negócios em
Goioerê e região.

Em meio à pandemia da Covid, academia
de karatê investe em capacitação online
Em meio à pandemia da
Covid-19 e o consequente
iso lamento so cial, a
Academia de Karatê Águas
Claras de Goioerê, realizou
no último final de semana,
um curso de capacitação
online.
O professor Mário Ronei,
diretor da academia, cita que
a iniciativa teve o importante
ap oio da Associação
Japo nesa de Kar atê do
Paraná. “Eu quero agradecer
a cada um dos participantes,

p ois
através
dessa
capacitação continuamos
alinhados e no caminho
certo”, diz ele.
Ronei cita ainda que a
crise do coronavírus tem
po ssib ilitad o
no vas
oportunidades, como essa de
capacitar os atletas de forma
online. “As crises chegam
para que possamos encontrar
novas oportunidades. Esse
cur so f oi u ma grand e
oportunidade para todos nós”,
disse.

Quarto Centenário conclui adequação
na estação de transbordo de resíduos

A cooperativa está fazendo o alerta para todos os seus cooperados
caso da Copacol.
“Sempre tivemos zelo com
todas as informações das
pessoas que com a Copacol
se relacionam e que constam
em nosso banco de dados.
Agora, devido a esta lei, vamos
refo rçar ain da mais esse
cuidado com as novas normas
estip ulad as”, explica o
coordenador de LGPD na
Cop acol e assesso r d e
auditor ia interna, Moisés
Alves.
Seguindo essas no vas
normas, a Cooperativa orienta
os produtores neste momento
de declaração do imposto de
renda, que façam a solicitação
das informações junto as suas
respectivas unidades ou então

façam o download através do
APP Cooperado Copacol, na
opção financeiro/imposto de
renda, como orienta Moisés.
“Nesse
sentid o
é
importante que o próprio
produtor baixe o informe de
imposto de renda e encaminhe
para o seu contador, sendo
ain d a imp o rtante q u e o
produtor não compartilhe sua
sen h a e o u acesso d o
aplicativo. Dessa maneira, o
produtor terá proteção dos
seus dados.”, diz o auditor.
Segurança da Informação
A área de segurança da
informação tem um papel
importante na adequação da
LGPD, seja n o asp ecto
tecnológico, a exemplo da

anonimização de dados e
utilização de criptografia de
d ad o s o u em r elação à
governança, como a revisão
da política de senhas, regras
para utilização de pen drives,
revisão dos controles de
acesso, entre outras.
“Em específico para a
adaptação à LGPD, o foco de
nossas ações está relacionado
à
id entif icação ,
gerenciamento, proteção e
monitoramento de dados, mas,
d e f o rma amp la, são
resultados de vários outros
controles de segurança da
informação muitos deles já
existentes”, comen ta o
gerente de TI da Cooperativa,
Paulo Anzolin.

O prefeito e asessores durante visita ao local
Cumprindo compromissos
legais e ambientais, a prefeitura
de Quarto Centenário, concluiu
na última semana, mais uma
etapa das obrigatoriedades de
adequação da estação de
transbordo de resíduos.
Até o momento já foram
concluídos os serviços de
adequação de pátio, limpeza
da caixa de chorume (R$
3.760,00), bem como a
instalação de cerca com
alambrados e arame farpado
(R$ 29.200,00).
A prefeitu ra também
conclui a instalação de placa
de identificação (R$ 480,00) e
correção da cobertura (R$
9.000,00), esses serviços
somam um investimento no
montante de R$ 42.440,00.
O secretário Rogério Casa
Branca explica que para
finalizar
100%
das

obrigatoriedades, em breve
ocorrerá o plantio da cerca
viva, que tornará a estação de
transbordo totalmente regular
para operação.
Na última semana,
acompanhad o do nosso
prefeito Akio Abe e da
engenheira ambiental Juliana
Correi, que é a técnica
responsável pela estação, Casa
Branca verificou o bom
andamento dos serviços,
atendendo assim, uma
demanda ambientalantiga, que
era a de regularizar esse
empreendimento.
A estação de transbordo
armazena temporariamente
aproximad amente
55
toneladas/mês de resíduos
urbanos, ou seja, todo o lixo
urbano que é produzido em
nosso município passa por essa
estrutura.
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Moreira Sales abre nova frente de
pavimentação em Paraná do Oeste
A prefeitura de Moreira
Sales abriu no último final de
semana, uma nova frente de
pavimentação de ruas. Os
serviço s
fo ram
acompanhados de perto pelo
prefeito Rafael Bolacha, que
esteve
no
lo ção
acompanhado do vereador
‘Nardinho’ e também do
chefedistritalRozan Morozini.
De acordo com o prefeito,
o pavimento aplicado é o
chamado material fresado,
também conhecido como
asfalto ecológico. O material
foi doado pelo governo
estadual através do DER –
Departamento de Estradas
de Rodagem.
Ao vistoriar os serviços,
o prefeito fez questão de
lembrar o importante apoio

Os serviços foram iniciados no último final de semana: mais asfalto no distrito de Paraná do Oeste

dos deputados Sandro Alex
Luiz Cláudio Romanelli, que
muito se empenharam para a
lib eração d o material
fresado.
“Em nome dos moradores
de Paraná do Oeste, nossos
agrad ecim ento s
ao s
deputados Sandro Alex e
Romanelli. Graças ao apoio
deles, esse serviço está sendo
realizado, com a comunidade
ganhando mais qualidade de
vida”, disse.
Ainda de acordo com o
prefeito, após a terraplenagem
será feita a aplicação do piche
e que novas ruas serão
contempladas no distrito.
“Mesmo em tempos difíceis,
com essa pandemia, nossa
administração não para as
atividades”, destacou ele.

Campanha de vacinação contra
gripe começa no dia 12 de abril
Começa no dia 12 do
próximo mês de abril, a
campanha nacion al de
vacinação contra a gripe. No
total, 79 milhões de pessoas
que fazem parte do públicoalvo, entre os quais gestantes e
idosos, devem ser imunizadas.
De acordo com o Ministério
da Saú de, por causa da
pandemia, a vacinação deve
ocorrer em tr ês etapas,
conforme a realidade de cada
município, que também terá
autonomia para definir as datas
de mobilização (Dia D).
Ainda
con for me
estabelecido pelo governo
federal, neste ano, a vacinação
vai começar por crianças,
gestantes, puérperas, povos
indígenas e trabalhadores da
saúde. Depois, será a vez dos
idosos e dos professores.
Po r co incidir com a
campanha de vacinação a
Covid-19, o Ministério da Saúde
não recomenda a aplicação das
duas vacinas simultaneamente,
devido à falta de estudos sobre
a coadministração d os
imunizantes. A orientação é
priorizar a vacinação contra o
novo coronavírus.

O mutirão é organizado por várias entidades

Procon realiza mutirão online
para renegociação de dívidas

A campanha começa no mês de abril, mais especificamente no dia 12
Importâ nc ia
da
vacinação: O Ministério da
Saúde lembra que a imunização
contra a gripe é extremamente
importante para a proteção dos
grupos mais vulneráveis às
co mp licaçõ es e ó bito s

decorrentes da doença. Por
isso deve ser mantida apesar
de todos os desafios frente à
cir cu lação
do
n ov o
coronavírus.
Ainda co nfo rme o
Ministério da Saúde, a
imunização contra a gripe vai

prevenir o surgimento de
complicações decorrentes da
doença, óbitos, internações e a
sobrecarga nos serviços de
saúde, além de reduzir os
sintomas qu e podem ser
confundidos com os da Covid19.

Jaracatiá vai receber investimentos
de mais de R$ 5 milhões em asfalto
Dentro do pacote de obras de
mais de R$ 16 milhões, lançado
pelo prefeito Betinho Lima na
última sexta-feira, 20obras serão
realizadas.
O prefeito explica que
algumas destas obras já foram
iniciadas no mêsde janeiro, outras
estão sendo iniciadas ehá também
obras licitadas, aguardando
prazos para serem começadas e
outras em processo de licitação.
Dentre essas obras, está a
pavimentação de diversas ruas

do Distrito de Jaracatiá, que
segundo o prefeito, é um
compromisso que ele assumiu
com os moradores e que nos
próximos dias será cumprido.
“Temos outros projetos para
nosso distritoque trarão qualidade
de vida para a população, mas o
principal neste momento diz
respeito ao asfalto de suas ruas”,
cita.
Jaracatiá vaireceber o maior
volume de recursos do pacote de
mais de R$ 16 milhões

Diversas ruas serão pavimentadas com recursos
anunciados na última sexta-feira
anunciados. Serão investidos R$ fazendo com o que o distrito fique
5 milhões e 407 mil na com 70% das suas ruas
pavimentação de diversas ruas, pavimentadas.

Segue até o próximo dia 31
de março, uma ação importante
do Departamento Estadual de
Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-PR),
visando renegociação de dívidas.
O mutirão on-line é uma
iniciativa conjunta do ProconParaná, com a Associação
Brasileira de Procons
(Proconsbrasil) e a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban).
A ação acontece exclusivamente
pela internet. Não haverá
atendimento presencial por
conta da pandemia da Covid19.
Participam da ação mais de
90 bancos e instituições
financeiras. “A iniciativa
possibilitará que consumidores
que estejam endividados

negociem seus débitos”, explica
o secretário da Justiça, Família e
Trabalho, Ney Leprevost.
A negociação deve ser
proposta através do site
www.consumidor.gov.br. No
momento do preenchimento do
registro é imprescindível que o
consumidor informe seu telefone
e e-mail para contato, pois esses
dados facilitarão o atendimento
por parte dos bancos e instituições
financeiras participantes.
Após finalizar o registro, o
banco ou instituição financeira
tem o prazo de 10 dias para
apresentar uma proposta ou
resposta para o consumidor.
Terminado o prazo para resposta
do fornecedor, o consumidor
tem o prazo de 20 dias para
avaliar o retorno dado.
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Universidades estaduais integram rede para
impulsionar produção de morangos no País
Pesqu isad ores
da
Universidade Estadual de
Lo nd rina (UEL) e d a
Universidade Estadual do
Centro-Oeste (Unicentro)
pretendem, por meio de um
projeto de melhoramento
genético, fomentara produção
de morangos no Brasil,
desenvolvendo cultivares com
potencial produtivo e de fácil
adaptação em diferentes
regiões do País.
O
trabalh o
do s
pesquisadores paranaenses
deu origem à Rede Morangos
do Brasil, que hoje conta com
cerca de 50 pesquisadores e
bolsistas ligados às duas
universidades estaduais e
institu to s de p esqu isa
nacionais, que estudam
melhorias para avanços na
cadeia p ro du tiva d o
morangueiro, visando à
diminuição de custos e o
aumento da produção e da
qualidade de frutos.
“O morango é cultivado
em mais de 150 municípios,
sendo a principal fonte de
renda de cerca de 30 mil
famílias. Co m a rede,
qu erem os aum en tar a
rentabilidade do produto,
melhorar a qualidade de vida
dos pequenos agricultores,
sem pre valo rizand o a
sustentabilidade, visando à
disp onibilização d e um
produto saudável para a mesa
do consumid or”, diz o
professor de Horticultura da
UEL, Juliano Tadeu Vilela de
Resende.
A iniciativa
tem
investimento anual de R$600
m il
realizado
p ela
Superintendência Geral de
Ciência, Tecnologia e Ensino
Su perior, po r meio d a
Unidade Gestora do Fundo
Paraná (UGF). O recurso é
utilizado na implementação de
infraestruturas como casas de
vegetação, câmaras frias,
veículos, equipamentos de
alta tecnologia e utensílios
laboratoriais.
“O valor que vamos
investir no projeto será
importante para que a UEL e
a Unicentro, instituições que
são referências nacionais no
melhoramento genético da
cultura, possam lançar, até
2023, as primeiras cultivares
de morango genuinamente
brasileiras, depois 30 anos”,
destaca o superintendente da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Aldo Bona.
Governo lança programa
de R$ 1,5 milhão p ara
Universidades Estaduais
UEL integra projeto contra
a violência infantil e recebe

Trabalho de pesquisadores da UEL e da Unicentro deu origem à Rede Morangos do
Brasil. Objetivo é aumentar a produção e a qualidade do fruto. O cultivo do morango
gera renda para mais de 30 mil famílias brasileiras.

recursos da Unicef
Ação da Ceasa entrega
frutas a profissionais da saúde
da linha de frente
P RODUÇÃO
E
QUALIDADE - Cultivares
são espécies de plantas que
passaram por processo de
melhoramento genético,
realizado por pesquisadores.
Elas se distinguem das outras
variedades da mesma espécie
p or apresen tar maio r
produção, qualidade e melhor
adaptação ao clima da região.
Atualm ente, o Brasil é
dependente de cultivares
desenvolvidas em outros
países, pagando royalties por
elas.
O País também passa por
um processo de estagnação
d os
p ro gram as
de
melhoramento genético,
criando uma dependência dos
agricultores em cultivares
importadas de países como o
Chile e Argentina. Com isso,
o Brasilnão lança uma cultivar
de morango há mais de 30
anos.
P R O D U Ç Ã O
NACIONAL - Os estados
de Minas Gerais, Paraná, São
Paulo, Espírito Santo e Santa
Catarina respondem por cerca
de 80% da produção de
morangos no País. Estima-se
que a área plantada é de
aproximadamente 6 mil
hectares, com produção total
de cerca de 200 mil toneladas
anuais.
Para o pesquisador da
Unicentro Paulo Roberto da
Silva, a rede será um divisor
de águas na pesquisa do
morango no Brasil. “Hoje
encontramos poucos estudos
relacionados ao manejo e

adaptação de cultivares em
diferentes regiões do País.
Nosso objetivo é fortalecer,
em um período de três anos,
a cadeia p ro du tiva d e
pequenos agricultores com
pesquisas de ponta”.
TRABALHO
EM
REDE - A Rede Morangos
do Brasil é coordenada pela
Universidade Estadual de
Londrina (UEL) em parceria
com a Universidade Estadual
do Centro-Oeste e possui a
participação de instituições
nacionais como o Instituto de
Desenvolvimento Rural do
Paraná – Iapar -Emater (IDR-

Paraná), Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina
(EPAGRI),
In stituto
Agro nô mico (IAC), de
Campinas, Agência Paulista
de
Tecno lo gia
do s
Agron egócio s (APTA),
Em presa de Pesqu isa
Agropecuária de Minas
Gerais
(EPAMIG),
Universidade Federal de
Lavras (UFLA), Empresa de
Assistên cia Técn ica e
Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais (Emater) e o
In stituto Capixaba d e
Pesquisa, Assistência Técnica
e Extensão Rural (Incaper).

Saúde reforça importância do
diagnóstico e tratamento da
tuberculose
A Secretaria de Estado da
Saúde promove u ne sta
segunda-feira (22) um evento
virtual com profissionais das
suas Regionais e da Vigilância
Epide miológic a
dos
municípios para reforçar a
importância do diagnóstico e
do tratamento da tuberculose.
O encontro acontece pouco
antes do Dia Mundial de
Combate à Tuberculose, na
quarta-feira, 24 de março.
“Ale rtamos
os
profissionais que atuam na
área e a população sobre a
importância do diagnóstico
diferencial da doença e a
necessidade de se manter o
cuidado da s pe ss oa s
infectadas, incentivando os
pacientes a seguirem com o
tra ta me nto” , diss e o
secretário estadual da Saúde,
Beto Preto. “Muitas vezes
obse rvamos que e ste
tratamento é abandonado.
Lembramos que a tuberculose
é insidiosa, grave e pode

matar. Mas é uma doença
passível de ser debelada ou
diminuída”.
Ele reforçou que o Paraná
enfrenta muitas dificuldades
com o momento da pandemia
da Covid-19, mas está atento
às
outras
doe nç as .
"Lembrando que na hora que
a imunidade se fragiliza é que
as doenças tomam lugar. Este
é um momento de reflexão de
todos sobre os cuidados com
a s aúde ”, des ta cou o
secretário.
DADOS – No Brasil foram
diagnosticados mais de 70 mil
casos novos de tuberculose
em 2019, com incidência de
35,0/100 mil habitantes. No
Paraná observa-se que em
2020 houve uma redução de
5,8% no diagnóstico de casos
novos de tuberculose, em
comparação com 2019. Foram
2. 220 ca sos novos ou
incidência de 19,4/100 mil
habitantes.
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Paraná distribui 369,6 mil novas doses
e começa a vacinar idosos acima de 70 anos
A Secretaria da Saúde
enviou nesta segundafeira (22) mais 369.650
doses de vacina contra o
coronavírus às 22
Regionais do Paraná. O
número é correspondente
à nona remessa recebida
pelo Paraná do Ministério
da Saúde no sábado (20),
composta por 240,4 mil
doses, junto com a
segunda metade da
remessa recebida na
última terça-feira (16),
somando mais 129,2 mil
doses.
O lote recebido no
sábado é composto por
234.200
doses
da
Coronavac, produzidas no
Instituto Butantan, e 6.250
desenvolvidas
pela
Universidade de Oxford/
Astrazeneca, parte do
primeiro lote produzido
Brasil pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Já as 129,2 mil doses
recebidas na semana
passada são todas
Coronavac.
“Estamos
sob
orientação direta do
Ministério da Saúde
fazendo com que todas
essas doses cheguem aos
paranaenses e fiquem
imediatamente
à
disposição
dos
municípios. Faço um apelo
para que os municípios
gastem todas essas vacinas,
é fundamental que elas
sejam utilizadas o mais
rápido possível”, afirmou
o secretário estadual da
Saúde, Beto Preto.

Também começa a vacinação em quilombolas. Nova remessa inclui o lote enviado pelo Ministério da Saúde no
último sábado, junto com a segunda metade do lote recebido na última terça-feira (16). Com nova estratégia de
vacinação, Paraná quer ampliar rapidamente o número de pessoas vacinadas.

presencialmente
no
Centro de Medicamentos
do Paraná (Cemepar).
Com a distribuição, o
Paraná inaugura a vacinação
de mais dois grupos
prioritários: idosos de 70 a
74 anos e comunidades
quilombolas. São 264.910
doses destinadas à nova faixa
etária
dos
idosos,
correspondendo a 78,87%
da população do grupo no
Estado; e 6.250 destinadas
às
comunidades

quilombolas, representando
63,1% do total do grupo.
Além disso, o Paraná
segue imunizando os
grupos de profissionais da
saúde (que recebem mais
11.850 doses) e idosos de
75 a 79 anos, com 86.640
doses, referente a 47,11%
da população desta faixa
etária).

Em parceria com Tecpar, laboratórios da
Sanepar são reconhecidos pela qualidade

microbiológicas de água
e esgoto, além de
participar e contribuir em
todas as etapas do
processo de acreditação.
“O êxito alcançado
neste grande desafio junto
a uma empresa com o
porte da Sanepar abre um
novo leque de prestação
de serviços para o
instituto. Ao se congregar
esforços e conhecimentos
de equipes de diversas
áreas e competências, é
possível alcançar novos
horizontes para prestar
novos serviços de
excelência”,
afirma
Pimpão.

Uma parceria entre o
Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar) e a
Sanepar resultou na
conquista da acreditação
de quatro grandes
laboratórios de análises de
água e esgoto da
companhia. As unidades
estão localizadas em
Curitiba,
Londrina,
Maringá e Cascavel.
A acreditação é o
reconhecimento oficial
junto à Coordenação
Geral de Acreditação do
Inmetro (CGRE) de que
os laboratórios estão
operando com sistema de
gestão de qualidade
documentado
e
t e c n i c a m e n t e
competente, de acordo
com a norma NBR-ISO
17.025:2017.
O diretor-presidente do
Tecpar, Jorge Callado,
destaca que o instituto
colocou a expertise de seu
corpo técnico à disposição
da
Sanepar,
compartilhando sua longa
experiência
como
instituição acreditada
junto a CGCRE em
diversos serviços de
calibração e ensaios.
“Ao longo do tempo o
Tecpar modernizou e
aperfeiçoou
seus
laboratórios, a fim de
desenvolver soluções
tecnológicas dentro dos
mais rígidos controles de
qualidade. É esse mesmo
padrão de excelência que
construímos
nessa
parceria e que hoje

Paraná completa 2
meses de vacinação contra
Covid-19
Estado prepara abertura
de mais 200 leitos
exclusivos para Covid-19
As doses foram
enviadas por via aérea do
Aeroporto do Bacacheri
para
15
regionais
(Jacarezinho, Cornélio
Procópio, Londrina,
Apucarana, Ivaiporã,
Paranavaí, Umuarama,

Cianorte, Campo Mourão,
Maringá, Pato Branco,
Francisco Beltrão, Foz do
Iguaçu, Cascavel e
Toledo). A operação é uma
parceria da Casa Militar e
da Secretaria de Estado da
Saúde.
As
outras
sete
regionais (Paranaguá,
Metropolitana, Ponta
Grossa, Irati, Guarapuava,
União da Vitória e
Telêmaco
Borba)
buscaram suas doses

A acreditação é o reconhecimento oficial junto à Coordenação Geral de Acreditação do
Inmetro (CGRE) de que os laboratórios estão operando com sistema de gestão qualidade
documentado e tecnicamente competente, de acordo com a norma NBR-ISO 17.025:2017.

encontramos nos quatro
laboratórios da Sanepar
que
receberam
a
acreditação”, afirma.
Incubadora do Tecpar
recebe cinco novas
empresas
Preservados
pela
Sanepar, Mananciais da
Serra são santuário de
libélulas
Segundo a gerente do
Centro de Tecnologia em
Saúde e Meio Ambiente
do Tecpar, Daniele Adão,
o êxito no processo de
acreditação
dos
laboratórios é resultado
de ações integradas
envolvendo equipes de

diversos setores do
instituto.
“O Tecpar orientou a
Sanepar durante todo o
processo de acreditação,
da preparação até o
encaminhamento
de
documentos. Também
prestamos a assessoria
necessária para corrigir
não
conformidades
apontadas nos relatórios,
até a acreditação ser
concedida”, diz Daniele.
ETAPAS – A primeira
etapa foi a avaliação in
loco da atual situação do
Sistema de Gestão de cada
um dos laboratórios e

diagnóstico. Em seguida,
foram
realizadas
capacitações
com
empregados da Sanepar,
auditorias internas e
organização de análises
nos quatro laboratórios. A
equipe técnica também
prestou consultoria a
distância, esclarecendo
dúvidas por telefone e email.
O gerente do Centro de
Medições e Validação do
Tecpar, João Pimpão,
conta que a unidade fez a
calibração de centenas de
equipamentos utilizados
nos quatro laboratórios de
análises químicas e

NOVA ESTRATÉGIA
– A extensão da vacinação
para os novos grupos é

ASSESSORIA
TÉCNICA – O Tecpar
passou a compartilhar sua
ampla
experiência
oferecendo consultoria
técnica e treinamentos
para acreditação de
laboratórios de ensaios e
de calibração. O objetivo
é orientar a implantação
da norma ISO 17025 em
estabelecimentos que
pretendem obter e ou
manter a acreditação junto
à CGCRE.
Governo
lança
programa de R$ 1,5 milhão
para
Universidades
Estaduais
Entra em operação novo
reservatório de água na
região Norte de Cascavel

parte de uma nova
estratégia de vacinação do
Ministério da Saúde, que
recomendou aumentar a
população vacinada pela
primeira dose. Desta
maneira, as 129,2 mil
doses restantes do oitavo
lote recebido, que estavam
armazenadas no Cemepar
até a data indicada para a
segunda dose, passam a ser
destinadas à primeira dose
dos grupos.
A expectativa é que,
com o aumento da
produção de doses das
vacinas no País, o
Ministério envie novas
remessas referentes às
segundas doses dentro do
prazo recomendado pelas
fabricantes.
“Nós queremos que as
vacinas cheguem nos
braços dos paranaenses para
aumentar a imunização no
Estado. A primeira dose já
consegue dar, depois de
alguns dias, condições para
que o paciente se porventura
for infectado tenha um
quadro muito mais leve, não
permitindo a necessidade
de uma internação
hospitalar”, explicou o
secretário. “O Ministério
da Saúde nos garante um
maior fluxo de vacinas, e eu
reitero a necessidade de que
esse fluxo seja cumprido.
Estamos em um momento
em que precisamos ampliar
a base de vacinados.
Aumentando as pessoas
vacinadas pela primeira
dose, rapidamente nós
conseguimos duplicar esse
número”.
Neste serviço estão
previstas as seguintes
etapas: diagnóstico, plano
de
treinamento,
consultoria, auditoria
interna, verificação da
eficácia, preparo de
documentos. Também
poderá ser desenvolvida
uma lista de serviços de
acordo com a necessidade
do laboratório.
EXCELÊNCIA –
Além dos quatro grandes
laboratórios de avaliação
de conformidades de água,
esgoto, lodo de esgoto,
produtos químicos e
equipamentos analíticos
no Estado (Curitiba,
Maringá, Londrina e
Cascavel), a Sanepar
mantém 180 laboratórios
descentralizados de água
e
20
laboratórios
regionais de esgoto.
Todos são referência no
setor de saneamento do
Brasil. Bem estruturados,
com
equipamentos
modernos,
pessoal
capacitado e seguindo
requisitos de qualidade,
como os da NBR ISO
9001:2015, eles garantem
mais confiabilidade nos
resultados de milhares de
análises de amostras
coletadas todos os meses
nas 346 cidades atendidas
pela Sanepar.

