QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021

DIRETOR: Jucelino Costa dos Santos

EDIÇÃO: 3654

R$ 1,00

Casas populares: 1.136 pessoas
já se cadastraram em Goioerê
A demanda pela casa própria em Goioerê ficou evidenciada
pelo número de novos cadastros feitos junto à Cohapar, após o
anúncio da construção de 504 moradias na cidade, através do
programa Casa Fácil Paraná. Os dados são da Secretaria de
Assistência Social. Na foto, o prefeito Betinho Lima com Jorge
Lange, presidente da Cohapar.
PÁGINA 03

Paraná já vacinou
mais de 30 mil
profissionais da
educação contra a
Covid-19
O Paraná ultrapassou
a marca dos 30 mil profissionais da educação
básica que receberam a
primeira dose da vacina
contra a Covid-19 nesta
quarta-feira (26). O número, que soma 32.524
trabalhadores até esta
manhã, representa cerca
de um quinto (19,2%) do
total do grupo prioritário, estimado em
169.057 pessoas no Estado. CONTRA - CAPA

Prefeitura faz o repasse
de veículo para o CAPS
A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria de Saúde, fez na tarde desta quartafeira, o repasse de um veículo
Doblo para o CAPS - Centro
de Atenção Psicossocial. De
acordo com a secr etár ia
Gabriela Martins, o veículo vai
possibilitar á equipe do CAPS
agilizar os atendimentos feitos
à população.

Uma
eq u ip e
da
Pr ef eitur a
de
Bo a
Esperança, liderada pelo
pref eito Joel Buscar iol,
esteve em Goioerê nesta

quarta-feira, onde fizeram a
entrega de doações para a
Santa Casa. As d oaçõ es
f o r am
f eitas
p ela
comunidade. PÁGINA 04

Sanepar alerta que frio intenso e
geadas podem romper hidrômetro
Com a chegada do frio e a
previsão de geada em algumas
regiões do Estado, a Companhia
de Saneamento do Paraná (Sa-

PÁGINA 03

Moreira Sales:
aulas presenciais
seguem suspensas
no município
PÁGINA 02

Entidades incentivam empresas
a aderirem aplicativo DeliveryTo
A Associação Comercial e Empresarial de Goioerê, em parceria com a
Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio, lançaram nesta semana, campanha promocional incentivando às empresas da cidade a aderirem ao aplica-

Santa Casa recebe doações da
prefeitura de Boa Esperança

tivo DeliveryTo. O aplicativo é um serviço que a Associação Comercial disponibiliza a todas as empresas
e prestadores de serviços
de Goioerê, com o objetivo
de facilitar a prestação de
serviços para os participantes.
PÁGINA 05

nepar) lembra os clientes que os
cuidados com o hidrômetro são
ainda mais necessários nos próximos meses. PÁGINA 02

P02

QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021

Moreira Sales: aulas presenciais
seguem suspensas no município
Seguem suspensas as
aulas presenciais na rede
municipal de ensino em
Moreira Sales. A decisão
foi tomada por conta do
aumento de casos da
Co vid -19, qu e vem
assustando a população
local e regional.
O município foi o
primeiro da Comarca de
Goioerê a reiniciar as
atividades presenciais
nas escolas, mas acabou
voltando atrás devido à
pandemia. “Infelizmente
estamos vivendo um
tempo difícil”, diz a
secretária de Educação,

A secretária Eugênia: sem data para voltar

Eugênia Viotto.
A secretária explica que
a suspensão é válida até o
próximo dia 6 de junho.
“Se a situação se acalmar,
a gente volta com as
atividades presenciais. Do
contrário, seguimos no
formato remoto”, disse.
Eugênia cita que nesse
período todos os alunos
poderão contar aas aulas
remotas e as atividades
serão enviadas para casa
de ac ord o com o
cronograma estabelecido
pela unidade escolar em
qu e a crianç a está
matriculada.

Investigações apontam que pelo menos
100 mortos foram vacinados no Paraná
Um cruzamento de dados
feito pela Corregedoria Geral
da União (CGU) e Secretaria
de Saúde do Estado do Paraná
aponta que entre as pessoas
vacinadas até agora no estado
aparecem os CPFs de pessoas
que já morreram há anos.
A revelação foi feita pelo
p residente da Comissão
Especial instalada n a
Assembleia Legislativa do
Paraná para apurar possíveis
irr egular id ad es
no
cumprimento da ordem de
vacinação contra a Covid-19
no Estado, deputado Delegado
Fernando Francischini.
O grupo de trabalho esteve
na r egião no ro este p ar a
inv estigar in dícios d e
irregularidades em Apucarana
e Umuarama, como o caso de
uma suposta enfermeira que
estaria vendendo doses de
vacina contra a covid-19, em
Apucarana, e o desvio de
dinheiro da saúde pública em
Umuarama.

livre de aftosa II
O setor produtivo responde
por 49% da produç ão
paranaense de suínos, 48% de
frangos e lidera a de peixes.
Além de produzir, as
cooperativas processam as
ma térias-primas.
“O
cooperativismo paranaense
tem 26 indústrias na área de
carnes”, frisou Ricken. Ele
lembrou que as cooperativas
se empenharam para esta
conquista e contribuíram até
me smo com re curs os
financeiros para a construção
de postos de fiscalização,
necessários para fazer o
controle da aftosa no Estado.

A investigação está sendo feita por uma comissão da Assembléia Legislativa
dos vacinados contra a covid19.
São do is casos em
Umuarama, mas o presidente
da comissão diz que outros
casos já foram detectados no
Estado, principalmente por
meio de um cruzamento da
CGU e Secretaria da Saúde.
Já são mais de 100 casos em

que mortos foram vacinados.
O deputado disse que as
inf ormaçõ es estão sendo
compartilhadas co m o
Ministério Público e polícias
p ar a in vestigação mais
profunda. Há a suspeita,
segundo ele, de que pode
existir uma quadrilha atuando
para desviar doses da vacina.

Universidade Estadual de Londrina
aplicará provas do vestibular para 251 presos

acordo estabelecido entre a
UEL, Secretaria de Segurança
Pública e Administração
Penitenciária do Paraná,
Departamento Penitenciário e
Vara de Execuções Penais
(VEP) de Lon drin a. O
processo direcionado aos
presos representa uma ação
afirmativa ressocializadora,
que garante oportunidade e
perspectiva de vida para
presidiários e familiares.
Segundo o reitor Sérgio
Carvalho, a UEL, ao longo
dos seus 50anos, desenvolveu
a marca da inclusão. Ao
abrigar esse programa que
beneficia detentos, a partir de
p arceria co m o Po der
Judiciário, a Universidade
oferece oportunidade para
que os internos consolidem o
processo de ressocialização
utilizando uma ferramenta
poderosa que é a educação.

Inve st ig ação
será
amplia da :
Segu nd o

Um grupo de 251 detentos
fará o Vestibular 2021 da
UEL neste domingo (30), a
partir das 14 horas, em cinco
u nidades prisio nais d e
Londrina. A prova em fase
única, contendo 50 questões

livre de aftosa
Nesta quinta-feira, 27, a Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE, na sigla em inglês) anuncia a sua decisão sobre
o pleito do Paraná, que está buscando o reconhecimento
internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação. De
acordo com o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, a certificação internacional impactará em toda a
cadeia produtiva de carnes, possibilitando a ampliação de
mercado, e isso tem grande significado para as cooperativas
do ramo agropecuário, que estão expandindo seus negócios,
principalmente nos segmentos de aves, suínos e peixes, e se
destacam por ter grande representatividade na produção do
Estado.

Francischini, em Umuarama,
além do desvio de R$ 19
milhõ es q ue já está em
apuração pelo Ministério
Público, Gaeco, Gepatrias e
Câmara de Vereadores, a
comissão se deparou com o
f ato de n úmer os d e
documentos de pessoas mortas
há anos aparecerem nas fichas

do conteúdo do Ensino
Médio e redação, será
aplicada pela equipe da
Coordenadoria de Processos
Seletivos (COPS) da UEL,
com apo io d e agen tes
penitenciários.
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Serão
ado tado s
protocolos de segurança e
medidas san itárias, em
prevenção à Covid-19, além
do mesmo rigor dos demais
estud an tes qu an to ao
cumprimento do horário,
processo de identificação
pessoal.
Este ano as provas serão
aplicadas para 63 detentos
da PEL I; 121 da PEL II; 36
do Creslon; 13 da Casa de
Custódia; e para 18 pessoas
qu e cu mp rem penas e
medidas alternativas junto ao
Patronato de Londrina
O vestibular para os
presos ocorre em Londrina
desde 2013, consequência de

Balanço financeiro
O Secretário de Estado da
Fazenda, Renê Garcia Júnior,
apresentou durante audiência
pública nesta terça-feira (25),
na Assembleia Legislativa do
Paraná, os resultados contábeis
do Paraná referentes ao 1º
quadrimestre de 2021. De
ac ordo com os dados
apresentados pelo secretário,
o crescimento do Paraná é de
apenas 0,1% e que os primeiros
meses deste ano apresentou
re sultado pos itivo. “A
arrecadação dos impostos
ICMS, IPVA e ITCMD vem
aprese ntando resultados
positivos em 2021, o que
diminui o impac to da
impossibilidade do Estado
tomar novos empréstimos com
garantia da União”, comentou
Renê Garcia Junior.
Reforma administrativa
O deputado federal Ricardo

Barros (PP) disse que a
Reforma Administrativa vai
estimular a meritocracia no
serviço público e permitir “um
Estado brasileiro mais leve,
mais eficiente e com uma
melhor qualidade de prestação
de serviço ao cidadão”. “Hoje o
Estado brasileiro custa 14% do
Produto Interno Bruto. A média
da comunidade européia é de
9% do PIB, portanto temos
uma margem para fazer muito
mais e melhor na qualidade da
prestação do serviço público
para o cidadão”, afirmou. A
admissibilidade da reforma
administrativa foi aprovada
nesta semana pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara. Barros explica que
o texto será analisado por uma
comissão especial e afetará
apenas os futuros concursados
do serviço público no Brasil.
Protagonismo
A Assembleia Legislativa
está comrespaldo muito positivo
perante a opinião pública do
Paraná, a defesa de uma tarifa
justa (menor preço) na nova
modelagem do pedágio e de
mais agilidade na vacinação
contra a covid são os motivos
pela afeição. Essa boa inserção
é marcada pelo trabalho dos
deputa dos Luiz C laudio
Romanelli (PSB), Arilson
Chiorato (PT), Michele Caputo
(PSDB), Hussein Bakri (PSD),
Tercílio Turini (CDN). Evandro
Araújo (PSC), Goura (PDT),
Mabel Canto (PSC), e Soldado
Fruet (Pros), sob a liderança
prudente do presidente Ademar
Traiano (PSDB).

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Casas populares: 1.136 pessoas
já se cadastraram em Goioerê
A demand a p ela casa
própria em Goioerê ficou
evidenciada pelo número de
novos cadastros feitos junto à
Cohapar, após o anúncio da
construção de 504 moradias
na cidade, através do programa
Casa Fácil Paraná. Os dados
são d a Secr etar ia d e
Assistência Social.
De acordo com a secretária
Ivanilda Plazza, Goioerê tinha
1.761 pessoas cadastradas na
Cohapar, mas onze dias depois
do anúncio das novas casas, o
nú mero
de
pessoas
cadastradas subiu para 2.897.
Ivanilda explica que o
aumento de novos cadastrados
não pegou a administração de
surpresa, pois a população
sempre procurou a secretaria
para fazer inscrições mesmo
sem previsão concreta de

A secretária Ivanilda Plaza: novos cadastros e aumenta de procura por casas

casas.
A secretária alerta que
todos têm acesso ao cadastro
junto à Cohapar, inclusive
cabend o à co mp an hia
p ar an aense seleção do s
contemplados, dentro dos
requisitos para este programa.
Muitas
pessoas
têm
questionado a secretaria do
porque não fazer um mutirão
para o cadastramento.
Ivanilda explica que para
tirar todas as dúvidas em
relação ao cadastro das casas,
a equipe da Secretaria de
Assistência Social participou de
uma reunião online com uma
representante da Cohapar, que
repassou todas as informações,
inclusive não indicando a
realização de um mutirão para
o cadastro em Goioerê.
Ela ressalta que as pessoas

que tiverem dificuldades em
concluir o cadastro ou não
dispõem de equipamentos em
casa, q ue p ro cu rem a
Secretaria da Assistência
Social que a equipe auxiliará.
Um alerta, é que beneficiários
do BPC e Bolsa Família, não
po derão in dicar esses
benefícios como renda.
Para quem procurar a
Secretaria de Assistência
Social para fazer o cadastro,
devem estar portando todos os
segu in tes
do cu mentos:
documentos pessoais de todas
as pessoas que moram na
residência; comprovante de
residência;carteira de trabalho;
documento pessoal de quem
f or r ealizar o cadastro .
Menores de 18 anos só poderão
fazer o cadastro se forem
emancipados.

Prefeitura faz o repasse
de veículo para o CAPS
A Prefeitura de Goioerê,
atrav és da Secretar ia de
Saúde, fez na tarde desta
quarta-feira, o repasse de um
veículo Doblo para o CAPS Cen tr o
d e Aten ção
Psicossocial.
De acordo com a secretária
Gabriela Martins, o veículo vai
possibilitar á equipe do CAPS
agilizar os atendimentos feitos
à população.
A secr etár ia também
destaca a valor ização da
administração para o trabalho
do CAPS, que segundo ela,
além do veículo, este ano
mudou para novo endereço,
muito mais localizado e com
uma estrutura adequada para
r ealizar
os
d iv er so s
atendimentos.
“O prefeito Betinho Lima
tem uma visão humanizada da
saúde e estamos conseguindo
dar todo suporte para as ações
deste seto r, como vem

A entrega do veículo aconteceu na tarde de ontem para o CAPS
ocorrendo com o CAPS, que nova sede do órgão permitirá estrutura dispõe de espaço e
pela primeira vez recebeu um ao CAPS retomar alguns dos salas, além da vantagem de
veículo”, destaca a secretária. projetos que realiza com seus estar bem centralizada, ao lado
Gabriela disse ainda que a p acientes, po is a n ov a da Prefeitura Municipal.

Copacol: com cara nova, Portal Dia de Peixe coopera com pratos saborosos e saudáveis
Quem gosta de pratos
sab or osos, saud áv eis e
práticos conhece o Portal
Dia de Peixe Copacol, que
coo p era em tod as as
ocasiões. Seja a refeição do
dia a dia ou um cardápio
elaborado, tem no Dia de
Peixe, que agora está de cara
nova, muito mais prático,
com f ácil n av egação e
receitas novinhas para você
surpreender sua família e
seus amigos.
Na hora de cozinhar é

preciso estar concentrado
com seus ingredientes, suas
panelas e a sua receita. Por
isso, o Portal Dia de Peixe
fica no formato certo do seu
celular ou tablet, facilitando
aqu elas
esp iad in has
fundamentais no passo a
passo. Além do modo de
preparo, as receitas contam
com vídeos pra você acertar
em cheio e deixar todo mundo
com água na boca.
O menu inicial do Portal
disponibiliza um leque de

opções que se encaixam
perfeitamente ao peixe que
você tem na sua geladeira:
são centenas de receitas a
base de tilápia, tambaqui,
sardinha, salmão, pirarucu,
pintado, mer luza, cação,
camar ão e b acalh au .
Cardápio completo que faz
parte das linhas de Tilápia,
Mar e Rio da Copacol, a marca
que Coopera Sempre com
você.
C OOP ER A

COM

VOCÊ
Você não faz ideia de qual
peixe comprar, o tempo de
p rep aro o u q u e b ebid a
combina com o prato? Pode
ficar tranquilo, que a gente
co op er a co m tu do isso!
Acessa
lá
www.diadepeixe.com.br e no
menu principal você escolhe
qual é a ocasião: um happy
hour com os amigos, uma
entrada, almoço, lanche ou
jantar? Tem a sugestão de
receita perfeita pra cada

momento. Dá até pra escolher
a receita conforme o tempo
que você tem pra ficar na
frente do fogão: tem opção
gostosa de meia horinha.
Falando em fogão, v ocê
esco lhe o p r ato p elo
eletrodoméstico: prefere fazer
na air fryer, no forno ou na
churrasqueira? Tem sugestão!
Pra quem tem dúvida sobre a
bebida ideal, a gente coopera
com aqu ela d ica pr a
surpreender seus convidados:
pode ser uma cerveja, um

vinho ou um espumante.
SÓ PRA VOCÊ
Quem se cadastra na
p ágin a
tem
acesso
privilegiado aos lançamentos
dos produtos Copacol: fica
sabendo das novidades em
primeira mão. Você baixa
tamb ém n osso e- b oo k
gratuito, com receitas leves,
práticas e saborosas para
você guardar e executar em
diferentes momentos do seu
dia.
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Santa Casa recebe doações da
prefeitura de Boa Esperança
Uma equipe da Prefeitura
de Boa Esperança, liderada
pelo prefeito Joel Buscariol,
esteve em Go ioerê n esta
quarta-feira, onde fizeram a
entrega de doações para a
Santa Casa. As doações foram
feitas pela comunidade.
Na oportunidade, o prefeito
aproveitou para conhecer a
usina de oxigênio do hospital e
falou da importância dos
prefeitos se unirem para passar
por essa pandemia que tem
trazido grandes dificuldades
nos últimos dias para manter
os insumos nas unidades de
saúde.
O pr ef eito também
parabenizou a direção da Santa
Casa pela estrutura e trabalho
que tem realizado, recebendo
os pacientes de toda região,
inclusive de seu município para
receber um atend imen to
especializado da Covid-19.

As doações foram entregues na tarde de ontem para o hospital

AGROPECUÁRIA

Comunidade internacional confirma nesta quinta
Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação
CERTIFICADO EMITIDO PELO COMITÊ TÉCNICO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE ANIMAL
(OIE) É O DESFECHO DE UMA LUTA DE MAIS DE 60 ANOS DO ESTADO CONTRA A DOENÇA E
REPRESENTA UMA CONQUISTA HISTÓRICA PARA O SETOR AGROPECUÁRIO PARANAENSE.
O Paraná será reconhecido
oficialmente como área livre de
febre aftosa sem vacinação
nesta quinta-feira (27). O
cer tificado internacion al,
emitido pelo comitê técnico da
Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE), é o desfecho de
uma luta de mais de 50 anos do
Estado contra a doença e
representa uma conquista
histór ica par a o setor
agropecuário paranaense. Por
causa da pandemia da Covid19, a cerimônia ocorrerá de
forma virtual, durante a 88ª
Sessão Geral da Assembleia
Mundial dos Delegados da OIE,
em Paris, na França.
“Não vacinamos mais os
nossos rebanhos, não temos
registros da circulação desse
vírus e o mundo entendeu que o
Estado tem um novo cenário
sanitário. Fomos reconhecidos
pela q ualidad e da nossa
vigilância e pelo trabalho dos
nossos produtores”, destacou
o governador Carlos Massa
Ratinho Junior.
Ele reforçou que a anuência
da comunidade internacional
para a co nfor mid ade da
proteína produzida em solo
paranaense terá forte impacto
em toda a cadeia produtiva,
com geração de emprego e
renda. O Paraná já é o maior
produtor e exportador de
produtos de origem animal do
País, com lid erança em
avicultura e piscicultura. Vicelíder na suinocultura e na
produção de leite e ovos, com
boas perspectivas de ganhar
ainda mais mercado.

O Paraná será reconhecido oficialmente
como área livre de febre aftosa sem vacinação
“Com o reconhecimento,
vamos acessar nov os
mercados, principalmente na
suinocultura. Países como
Coreia do Sul, Japão e México,
que não compravam a nossa
carne, agora vão poder abrir as
portas para o Paraná. E são
países que pagam mais pelo
produto com reconhecida
qualidade sanitária”, afirmou o
governador.
NÚMEROS – O Paraná é
o maior produtor de carne do
País. Sozinho, é responsável
por 33% da produção nacional
de fr ango e 21,4% em
piscicultura, liderando os
setores. Ocupa o segundo posto
em relação à carne suína, com
21% da produção brasileira e
mantém a vice-liderança na
produção de leite (13,6%) e
ovos (9%).
Já na pecuária bovina de
corte, o Paraná aumentou em
2,48% a produção entre os dois

anos. Foram 269.569 toneladas
em 2020 contra 263.048 do ano
anterior. O Estado é nono em
produção, com o oitavo maior
rebanho do País.
Somadas, as carnes de
frango, suíno e bovino do
Paraná totalizaram 5.789.525
to neladas, represen tan do
22,3% do total do Brasil. Os
d ad os são d o In stituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). “É uma
conquista em nome daquilo que
sabemos fazer de mais pujante,
que é ser bom na produção de
comida, entre elas liderar a
pr od ução d e pr oteínas
animais”, comen to u o
secr etár io d e Estado d a
Agricultura e Abastecimento,
Norberto Ortigara.
“Essa medida abre as
perspectivas de ser mais
agressivo no comércio mundial,
já que estamos abatendo mais
de 10 milhões de cabeças de
suínos por ano, com perspectiva

de chegar a 15 milhões só com
projetos em construção ou em
instalação. É uma grande notícia
porque estávamos alijados da
disputa de dois terços do
mercado globalde carne suína”,
acrescentou.
HISTÓRICO – O último
foco de aftosa no Paraná foi
em 2006 e, desde então, o
Governo do Estado trabalha
para aumentar o controle
sanitário. A vacinação nos
rebanh os d e bo vino s e
bubalinos contra a febre aftosa
foi interrompida em 31 de
outubro de 2019 e deu lugar a
u m amplo tr ab alho d e
cad astr amen to .
O
reconhecimento nacional como
Área Livre pelo Ministério da
Agricu ltur a, Pecuária e
Abastecimento aconteceu em
agosto de 2020. Em março
deste ano o Comitê técnico da
OIE validou Paraná para ser
Área Livre de Aftosa sem

Vacinação.
Nos últimos anos também
foi realizado um extenso
inquérito epidemiológico com
coletas de amostras do sangue
de quase 10 mil animais em 330
propriedades rurais, provando
que o vírus já não circula no
Paran á. Tamb ém há um
esforço redobrado de vigilância
nos 33 postos da Adapar, nas
barreiras comuns com Santa
Catarina e nas zonas de fronteira
com Paraguai e Argentina.
“Provamos para o mundo que
não temos aftosa, que não temos
o v írus circuland o aq ui.
Começamos a vacinar nos anos
1960. E desde então o Paraná
ar ticu la camp anhas para
elimin ar a circulação e
aprendemos muito ao longo
desse tempo”, explicou
Ortigara.
“Agora precisamos manter
esse status, ap oiar o
cadastramento dos rebanhos e
redobrar a vigilância nas divisas.

Começa uma nova etapa, mais
difícil até. É preciso atenção,
cuidado e responsabilidade”,
ressaltou Ratinho Junior.
FEBRE AFTOSA – A
Febre Aftosa é uma doença
viral grav e e altamen te
contagiosa, podendo ocorrer
em bovinos, suínos, ovinos,
caprinos e outros animais de
casco fendido (bipartido). Não
afeta cavalos, cachorros, gatos
ou seres humanos. Os sinais
mais conhecidos da doença
incluem vesículas, semelhantes
a bolhas, que estouram num
curto espaço de tempo w
causam erosões na boca ou
nos pés, resultando em salivação
excessiva e/ou claudicação
(manqueira). A febre aftosa
provoca grandes perdas na
produção de leite e carne, além
de outros transtornos para os
criadores, como impedir a
comercialização de animais e
seus produtos/subprodutos.
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Entidades incentivam empresas
a aderirem aplicativo DeliveryTo
A
As so ci aç ão
Comercial e Empresarial de
Goioerê, em parceria com a
Secr etaria Mu n icipal d e
I n d ú str ia e Co mér ci o ,
lançar am n esta seman a,
ca mp an h a p r o mo cio n al
incentivando às empresas
da cidade a aderirem ao
aplicativo DeliveryTo.
O aplicativo é um serviço
que a Associação Comercial
d ispo nibiliza a tod as as
empresas e prestadores de
serviços de Goioerê, com o
o b je tiv o d e f a ci lit ar a
prestação de serviços para
os participantes.
O secretário de Indústria
e Comércio, Pedro Augusto
Go d o y
ci ta q u e
o
DeliveryTo é um aplicativo
p ar a vend as o nlin e, u m
segm en to e m exp a n são
neste período de pandemia.
Al ex an d r e Câ n d id o ,

Aplicativo foi lançado terça-feira na sede da Associação Comercial de Goioerê

presidente da ACIG, cita
que já aderiram ao aplicativo
48 empresas de Goioerê, de
diversos ramos, entre eles
co n f ecç ão , mar c en ar ia,
au to p e ça s, f a r má ci a,
cosméticos, tintas, e muitos
outros.
A promoção que encerra
no próximo dia 10 de junho,
isenta as taxas de vendas
que é pago para o aplicativo
a ca d a f e ch ame n t o d e
negócio.
A vantagem do aplicativo
é q u e o em p r es ár io
consegue efetivar vendas a
qualquer horário do dia, noite
e final de semana, sem que
ten ha q u e estar em su a
empresa.
I n fo r mações so br e o
DeliveryTo na Acig (352171 00 ) e S ecr et ar i a d e
Indústria e Comércio (35225820).

Goioerê vai intensificar fiscalização de
eventos com apoio da Polícia Militar
A Prefeitura de Goioerê,
através da Vigilância Sanitária,
vem intensificando a fiscalização
de festas e eventos na cidade.
Para tanto, o município conta
com o apoio da Polícia Militar.
A secretária de Saúde,
Gabriela Martins, explica que
durante o período de lockdown,
realizado na semana passada,
foi verificada de realização de
festas e eventos e por isso a
fiscalização será intensificada.
Ainda de acordo com a
secretária, de segunda a quartafeira a fiscalização será realizada
até às 24 horas. De quinta-feira
a domingo a fiscalização vai até
às três horas da madrugada.
Ela lembra que nos dois casos
haverá acompanhamento de
uma equipe da Rotam. “Vamos
intensificar a fiscalização e em

Sanepar alerta que frio intenso e
geadas podem romper hidrômetro

A intenção é apertar o cerco contra as festas clandestinas na cidade
caso de descumprimento das
medidas, os infratores serão
punidos”, disse.

Gabriela cita que Goioerê
vive o pior momento da
pandemia e que a colaboração

Frimesa recebe BNDES para diálogo
sobre fontes de financiamentos

Diretores da cooperativa durante encontro com representantes do bando
A Frimesa Cooperativa dos projetos e outros 5.800 para nova unidade frigorífica para
Central e suas filiadas – Lar, operação das indústrias, após a abate de suínos e produção de
C.Vale, Copagril, Copacol e conclusão. As ampliações irão frigorificados,localizada emAssis
Primato - receberam o diretor de gerar renda para os pequenos Chateaubriand (PR), com
Crédito e Garantia do Banco produtores rurais cooperados. capacidade de processamento
Nacional de Desenvolvimento Os financiamentos somam R$ inicial de até 3.750 cabeças por
Econômico e Social (BNDES), 633,9 milhões, sendo R$ 490 dia e 7500 cabeças emdois turnos.
Petrônio Duarte, o diretor de milhões para a Frimesa e R$
"A
operaç ão
de
infrae strutura C onc essões 143,9 milhões para a Lar.
financiamento realizada pelo
Parceria Público-Privado, Fábio
"Também queremos ter uma BNDES é de vital importância
Abrahão e o diretor de mercado melhor comunicação com as no projeto de expansão da
de capitais participações e cooperativas. O s iste ma suinocultura da Frimesa e suas
reestruturações de empresas, coope rativo agropec uário cinco cooperativas filiadas,
Bruno Laskoesky.
brasileiro possui quase ummilhão oportunizando ainda
a
A progra maçã o c ontou de cooperados. Esse tipo de
apresentações institucionais e de operação é uma forma eficiente
projetos das cooperativas e de beneficiar os produtores
visitas nas instalações das rurais, em especial aqueles de
cooperativas Frimesa e Lar. No pequeno e médio porte, além de
período da tarde, as cooperativas se r importante para o
de crédito Sicredi, Sicoob e desenvolvimento econômico
Cresol se reuniram com os regional e do agronegócio do
diretores do BNDES para País", reforça o diretor de Crédito
apresentar seus potenciais e Garantia do BNDES, Petrônio
financeiros e trocar sugestões.
Cançado.
Parcerias
O BNDES financiará a
amplia ção da capa cida de
produtiva da Frimesa e da Lar.
As operações possibilitarão a
criação de 9 mil empregos
durante a fase de implementação

Do montante destinado à
Frimesa, o BNDES liberará R$
370 milhões de forma direta e os
R$ 120 milhões restantes serão
repassados de forma indireta. Os
recursos serão investidos na
construção e instalação de uma

da população é fundamental
para que o vírus possa ser
contido.
diversificação de renda dos
produtores rurais”, destaca
Va lter Va nzella, diretorpresidente da cooperativa.
SOBRE A FRIMESA
Presente no merca do
brasileiro de alimentos há 44
anos, a Frimesa Cooperativa
Central do Oeste paranaense
industrializa a matéria-prima de
produtores de cinco cooperativas
filiadas – Copagril, Lar, C.Vale,
Copacol e Primato. Atua no
segmento de carne suína e
derivados de leite com foco na
produção de alimentos de valor
agregado.
A Frimesa pos sui um
portfólio de ma is de 440
produtos e o faturamento de
2020 chegou aos R$ 4,29 bilhões.
São 8.106 colaboradores e mais
de 20.000 pessoas envolvidas
nas cadeias de suíno e leite. É a
4ª maior indústria de carne suína
do Brasil, 1ª maior empresa do
Paraná em abate suíno e a 3ª
maior indústria de lácteos do
Paraná.
Informações da Assessoria
Frimesa.

Com a chegada do frio
e a previsão de geada em
algumas regiões do Estado,
a
Co m p a n h ia
de
Saneamento do Paraná
(San ep ar) lem b ra o s
clientes que os cuidados
com o hidrômetro são ainda
m ais n ecessário s n o s
próximos meses.
O medidor de água,
chamado pela população
de “relógio”, pode ser
danificado e até mesmo
ro m p er. As b aix as
temperaturas favorecem o
congelamento da água
dentro dos canos, fazendo
com que estourem. Além
de tran storn os para a
San ep ar, qu e p recisa
substituir os hidrômetros,
tam b ém o clien te é
prejudicado, podendo ter
p ro b lem as
co m
vazamentos e ficar sem
águ a
at é
que
o
equipamento seja trocado.
A
p ro teção
do
hidrômetro pode ser feita
com caixa de papelão,
plástico, lona ou madeira.
Podem ser usados outros
tipos de materiais que
impeçam o acúmulo de
gelo sobre o hidrômetro e
o encanamento, desde que
não fiquem em contato
direto com a estrutura. O
material deve ser de fácil
rem o ção p ara q u e o
leiturista faça a medição.
FRIO: - O inverno

começará oficialmente no
dia 21 de junho, mas as
temperaturas baixas já são
realid ad e em várias
cidades do Paraná. De
acordo com o Sistema de
Tecn o lo gia
e
Monitoramento Ambiental
do Paraná (Simepar), nesta
segunda-feira foi registrada
a menor temperatura do
ano em 31 cidades. Em
pelo menos 14, a semana
começou abaixo de 5º C.
O Simepar explica que
uma massa de ar frio e
seco so b re o Estad o
cau so u as m en o res
temperaturas do ano em
d iversas
estaçõ es
meteorológicas. Foram
registrados núcleos muito
frios no Oeste (Cascavel e
To led o ), n o Cen tro
(Gu arap u ava),
nos
Campos Gerais (Telêmaco
Borba) e no Norte Pioneiro
(Cambará).
Na
Região
Metropolitana de Curitiba
as mínimas oscilaram entre
4,8 °C na Lapa e 6,7 °C
em Curitiba. A semana
co m eço u co m tem p o
estável em todo o Paraná e
as temperaturas devem
permanecer baixas. Há
previsão de frio mais
rigoroso e ocorrência de
gead as n a s regiõ es
Sudoeste, Sul, Centro-Sul,
Campos Gerais e sul da
Grande Curitiba.
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Com aporte de R$ 80 milhões, governador sanciona
auxílio emergencial a empresas do Paraná
O Governo do Estado
ampliou em 35% o valor que
será destinado ao auxílio
emergen cial
p ar a
micro emp ree nde dor es
individuais (MEIs), pequenas
e microempresas de todo o
Par an á af etad os p ela
pandemia de Covid-19. Passou
de R$ 59,6 milhões, de acordo
com a proposta inicial, para R$
80,28 milhões. A ampliação de
recursos vai significar também
um alcan ce maior d o
programa, que passa de 86.700
empr esas p ar a 124.960
beneficiadas (44%).
O aumento da abrangência
foi confirmado pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior
nesta quarta-feira (26), ao
sancionar a lei que criou o
programa. A normativa será
regulamentada na próxima
seman a para q ue o s
benef iciário s p ossam ter
acesso ao crédito, assim como
será divulgada a listagem das
CNAEs
( Classificação
Nacio nal de Atividades
Econômicas) que poderão
acessar o programa.
O Estado vai colocar à
disposição dos empresários um
site específico para adesão,
além de um aplicativo, também
exclusiv o,
p ar a
movimentações. As pessoas
jurídicas terão prazo de 60 dias
par a ad esão, a partir da
publicação do Decreto de
Regulamentação da lei. Não
será necessário apresentar a
Certidão de Débitos Tributários
e de Dívida Ativa Estadual.
“Estamos fazendo de tudo
para manter a economia do
Par an á aq uecida, sem
esquecer, é claro, da grave
crise sanitária. Esse pacote é
uma forma de amenizar o
impacto das medidas
restritivas para setores que são
muito importantes para o
Estado e que geram muitos
empregos”, afirmou Ratinho
Junior.
Os recursos são oriundos
do Fundo Estadual de Combate
à Pobreza do Paraná (Fecoop).
Micr oemp resas de o ito
segmentos cadastradas no
Simples Nacional e registradas
até 31 de março de 2021
receberão R$ 1.000. Já as
microempresas sem inscrição
estadual e MEIs terão direito a
R$ 500.
CR ITÉR IOS – Par a
receber o auxílio, é preciso
comprovar faturamento ou
declaração no PGDAS-D no
valor de até R$ 360 mil durante

Microempresas cadastradas no Simples Nacional e registradas até 31 de março de 2021
receberão R$ 1.000. Já MEIs terão direito a R$ 500. O investimento por parte do Governo
do Estado será de cerca de R$ 80 milhões, 35% superior ao estimado inicialmente.
o ano de 2020. Elas devem ter
registro em pelo menos uma
das atividades principais ou
secundárias.
Em todo o Paraná, segundo
estimativas da Secretaria de
Estado da Fazenda, 40.638
empr esas se en qu ad ram
nesses requisitos, sendo 35.610
com inscrição estadual e 5.028
sem inscrição estadual (direito
a du as p ar celas) . O
investimento será de R$ 38,12
milhões.
Já os MEIs receberão duas
parcelas de R$ 250, válido para
os segmentos de restaurantes,
bares, lanchonetes, ambulantes
e similares; casas de festas e
ev en to s e serv iços d e
or ganização de f eiras e
congressos; filmagens de
festas e eventos, atividades de
sonorização e iluminação;
gestão d e in stalação d e
esp or tes,
alu gu el
de
equipamentos recreativos e
esp ortivos e pro dução e
pr omoção d e ev en to s
esp or tivo s; o perado res
tur ístico s e agên cias d e
viagem; produção teatral,
musical e de espetáculos de
dança.
Em todo o Estado, 84.322
mil microempreendedores
po dem fazer par te deste
recorte. O investimento será
de R$ 42,16 milhões.
C RÉDITO – A lei
também prorroga por 120 dias
a validade d as Certidões
Negativ as d e Débito s
Tributários e de Dívida Ativa
Estadual e d as Certidões
Positivas com Efeitos de
Negativa de Regularidade de

Débitos Tributários e de Dívida
Ativa Estadual, bem como a
con su lta ao Cad astr o
Informativo Estadual (Cadin),
para fins de operações de
crédito r ealizadas co m
institu ições financeiras
públicas no âmbito do Estado
do Paraná.
Comércio Varejista de

Vestuário, Calçado s e
Acessór io s; Transpo rte
Rodoviário, Escolar e de
Excu rsões; Restaur an tes,
Bares,
Lan ch on etes,
Ambulantes e similares;Casas
de Festas e Eventos e Serviços
de Organização de Feiras e
Congressos; Atividades de
Sonorização e Iluminação.

Municípios têm até dia 11 de
junho para preencher dados sobre
saneamento em painel nacional
O
p raz o
p a ra
submeter as informações
solicitadas pelo Sistema
Nacional de Informações
so b re
San e am en to
(SNIS) foi prorrogado
para o dia 11 de junho.
Do s
m u n ic íp io s
p aran aen ses, 81% já
iniciaram o processo de
informação dos dados.
O Instituto Água e Terra
(IAT) promoveu no mês
passado uma conversa
direta entre representantes
dos municípios do Paraná
e o Min istério d o

Desenvolvimento Regional
(MDR). O objetivo foi
orientar os municípios e
destacar a importância do
preenchimento correto dos
dados.
O diretor-presidente
do IAT, Everton Souza,
afirma que as informações
são fundamentais para
elaboração de políticas
p ú b licas . “ É u m a
ferramenta valiosíssima
para os gestores e que
deve ser encarada com
m u ita p ertin ên cia”,
afirmou.
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Covid:Paraná já vacinou mais de
30 mil profissionais da educação
O Paraná ultrapassou a
marca dos 30 mil profissionais
da educação básica que receberam a primeira dose da
vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (26). O número, que soma 32.524 trabalhadores até esta manhã, representa cerca de um quinto
(19,2%) do total do grupo
prioritário, estimado em
169.057 pessoas no Estado.
Em números absolutos, os
municípios que mais vacinaram seus profissionais da educação são Curitiba (3.111),
Paranaguá (2.835), Cascavel
(2.667) e Maringá (1.405), justamente alguns dos mais populosos. Com relação ao gênero,
85,3% são mulheres e 14,7%,
homens.
Do grupo, 99,5% receberam doses da Covishield, vacina desenvolvida pela parceria
entre Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), AstraZeneca e Universidade de Oxford. Os outros 0,5% estão divididos entre
0,3% referentes à Coronavac,
produzida pelo Instituto Butantan/Sinovac, e 0,2% à Comirnaty, vacina da Pfizer/BioNTech.
Os profissionais da educação básica começaram a ser
vacinados na segunda semana
de maio, em consonância com
as medidas de retorno às aulas
presenciais na rede pública do
Estado, que são retomadas gradualmente desde o dia 10. Nesta segunda-feira (24), 600 escolas da rede voltaram a receber alunos, somando-se a outros 200 colégios que estavam
abertos há duas semanas.

32.524 profissionais da educação básica receberam a primeira dose de vacina contra Covid-19 até a manhã desta quartafeira (26), representando 19,2% do total do grupo prioritário, que tem população total estimada em 169.057 pessoas.

As medidas colocam de
volta às salas de aula mais de
40 mil estudantes de 150
municípios do Estado, em 28
Núcleos Regionais de
Educação (NREs), que englobam cerca de 150 municípios.
Além destes 32,5 mil profissionais, cerca de 8 mil outros trabalhadores da área
também foram imunizados
anteriormente, por integrarem grupos de idosos já con-

templados pela vacinação.
PLANO – O Plano Estadual de Vacinação contra a
Covid-19 estima em 4.812.142
pessoas a soma de todos os 28
grupos prioritários. No total, o
Paraná já aplicou 3.502.262
imunizantes. Foram 2.363.014
primeiras doses, o equivalente
a 49,1% dos prioritários e a
22,62% de toda a população
paranaense. Além delas, foram 1.139.248 segundas do-

ses aplicadas: 23,6% dos prioritários e 10,9% da população.
De todas as doses aplicadas, 63,7% foram Coronavac,
34,2% foram Covishield e
2,2% Comirnaty. Todos os
dados são do Vacinômetro do
Ministério da Saúde, atualizado nesta quarta-feira (26) às
2h50.
COMORBIDADES –
Além do grupo dos profissionais da educação, a vacina-

ção com a primeira dose também avança no grupo das comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiências permanentes severas.
Um novo lote de 37.440 doses
da vacina da Pfizer deve chegar ao Estado na noite desta
quarta-feira (26), totalmente
destinado ao grupo.
As doses integram a 21ª
remessa enviada ao Paraná
pelo Ministério da Saúde, que
se somam a outras 352.750

doses, já recebidas na terçafeira (25), da vacina produzida pela Fiocruz/AstraZeneca/Universidade de Oxford.
Além dos grupos já mencionados, estas doses também
irão para profissionais das
forças de segurança e salvamento, e trabalhadores portuários e do transporte aéreo –
dois novos grupos prioritários
que iniciam sua imunização
com este novo lote.
“Nossas equipes estão incluindo essas novas doses no
sistema e definindo a distribuição para todo o Estado,
proporcionalmente e de acordo com cada grupo atendido.
Pretendemos enviar essas vacinas o mais rápido possível
para acelerar o processo de
vacinação em todas as regiões”, reforçou Beto Preto,
secretário estadual da Saúde.
Segundo o Ministério da
Saúde, 4,9 milhões de vacinas
contra Covid-19 já foram entregues ao Paraná desde janeiro de 2021. Ao todo, o
Estado já iniciou a vacinação
de pessoas com 60 anos ou
mais, institucionalizadas ou
não; população indígena; trabalhadores de saúde; trabalhadores das forças de segurança e salvamento; Forças
Armadas; pessoas com comorbidades; trabalhadores
educacionais; pessoas institucionalizadas com deficiência; pessoas com deficiência
permanente severa; quilombolas; gestantes e puérperas
e, no próximo lote, trabalhadores portuários e do transporte aéreo.

