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Prefeito e vereadores garantem melhorias
para a sinalização de trânsito em Goioerê
Os
ve re adore s
‘Kleber Paraíba’, Patrik Pelói e o prefeito
Betinho Lima, conseguiram junto ao Detran em Curitiba, a libe ração de pl acas
para melhorar a sinalização de trânsito na
cidade. Os vereadores
estiveram no órgão estadual de trânsito nesta
terça-feira, dia 13. De
acordo com ‘Paraíba’, essa é uma conqui st a i mport ant e ,
pois as placas vão dar
mais segurança aos
mot orist as
e
pedestres. “Nossa cidade tem uma deficiência de placas de sinalização, mas vamos
resolver essa questão
com o apoio do DePÁGINA 03
tran”, disse.

Goioerê no encontro que discutiu sobre
a destinação correta de resíduos sólidos
O município de Goioerê marcou presente no encontro organizado pela
Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, para tratar sobre
a destinação correta de
resíduos sólidos. Goioerê foi representado pelo
secretário da Agricultura,
Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Gilberto Matushita. O encontro aconteceu na última segunda-feira, 12, em
Curitiba.
PÁGINA 03

Prefeito Betinho se reuniu com
lideranças do projeto Viva a Vila
O prefeito Betinho Lima,
se reuniu terça-feira, 13,
co m a coor denação do
Projeto Viva a Vila, quando
f o r am tr atad o s v ár io s
assu n to s, en tr e eles
melhorias e investimentos.

Produtores iniciam
colheita do milho na
região da Copacol
Uma safra atípica, assim
pode se definir a safra de milho
de inverno, que já começou a
ser colhida na área de
abrangência da Copacol. Os
primeiros grãos que estão sendo
colhidos pelos produtores, nas
áreas que foram semeadas mais
cedo, não foram castigados pelas
geadas registradas no final do
mês de junho.

PÁGINA 02

O p r ef eito tem co mo
p r o p o sta f o r talecer as
entidades de Goioerê para
que toda população, em
especial as mais vulneráveis,
possam ser assistidas.

PÁGINA 02
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Prefeito Betinho se reuniu com
lideranças do projeto Viva a Vila
O prefeito Betinho Lima,
se reuniu terça-feira, 13, com
a coordenação do Projeto
Viva a Vila, quando foram
tratados vários assuntos, entre
elesmelhorias e investimentos.
O prefeito tem como proposta
fortalecer as entidades de
Go ioerê para que to da
população, em especial as
mais vulneráveis, possam ser
assistidas.
As lideranças presentes
exp licaram so bre o
funcionamento do projeto,
qu e aten de crian ças e
adolescentes de baixa renda,
promovendo a inclusão social
através de atividades
recreativas, culturais e de
lazer.
De acordo com o s
coordenadores, atualmente o
projeto atende alunos e
famílias da Vila Guaíra, Jardim
Cristo Rei, Jardim Primavera
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A diretoria do projeto Viva Vila com o prefeito Betinho Lima

e Jardim Galileia e que apesar
da pandemia, as famílias
continuam sendo assistidas

pelo s co ordenado res e
professores do projeto, que
além de cunho social também

proporcionam assistência e
garantem segurança alimentar
ao seu público alvo.

Produtores iniciam colheita do
milho na região da Copacol
Uma safra atípica, assim
pode se definir a safra de milho
de inverno, que já começou a
ser colhida n a ár ea d e
abrangência da Copacol.
Os primeiros grãos que
estão sendo colhidos pelos
produtores, nas áreas que
foram semeadas mais cedo,
não foram castigados pelas
geadas registradas no final do
mês de junho. Até o momento
a colheita se concentra nas
Unidades de Goioerê, Universo
e Formosa do Oeste.
De aco rd o co m o
engenheiro agrônomo, João
Maur icio Roy, qu e é
pesquisador do CPA (Centro
de Pesquisa Agrícola), mesmo
não sendo tão castigados pelas
geadas, a produtividade está
u m po uco ab aixo d a
expectativa, mas deve se
ressaltar que essas lavouras
foram atingidas pela estiagem
durante o seu desenvolvimento
no campo, o que impactou no
potencial produtivo.
“Mesmo assim são índices
produtivos ainda razoáveis e
atrelado ao bom momento que
vive o mercado, possibilita os
produtores de ter uma boa
rentabilidade.
Já com relação aos índices
de perdas, João Mauricio diz
que, depois de mais de dez dias
passados do evento climático,
já é possível calcular os danos,
que no geral chega entorno
40%, mas em algu mas
situações com perdas de 60%
a 80%, principalmente onde o
milho foi semeado mais tarde,
enquanto que em algumas

Os primeiros grãos estão sendo colhidas em áreas semeadas mais cedo
propriedades, as quais foi
semeado mais cedo e que já se
encontra em fase de colheita
as perdas estão entorno de 10%
a 20%.
TRIGO
Ao contrário do milho, o
trigo não foi atingido pelas
geadas e diante d o b om
desenvolvimento da cultura, é
importante o produtor se
atentar para os manejos nesta
atual fase da cultura. “Está
ocorrendo uma evolução muito
gran d e
de
o íd io ,
p rin cip almen te
em
decorrência do clima seco,
registrados nos últimos dias,
por isso é importante o produtor
fazer o monitoramento e as
aplicações de fungicidas, uma
vez que o controle desta doença
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dever ser feito na fase inicial,
facilitando o controle”, explica.
SEGURO AGRÍCOLA
A
Cop acol
está
co ntr atando jun to a seu
cooperado o seguro agrícola
visando a próxima safra de
soja.
“Diante d os elev ad os
cu stos d e pr od ução , é
importante que o produtor faça
o seguro da sua lavoura para
evitar perdas de rentabilidade
associad as a fru str açõ es

climáticas. A gente nuca quer
que isso aconteça, mas é
necessário que o produtor
tenha sua lavoura segura,
prevenindo uma eventual
dificuldade que possa ter
durante o ciclo da cultura no
campo”, alerta o engenheiro
agrônomo.
O p ro du to r qu e tem
in teresse em contr atar o
seguro agrícola, deve procurar
a Unidade LAC, o engenheiro
agrônomo que lhe atende para
mais informações.
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Goioerê no encontro que discutiu sobre
a destinação correta de resíduos sólidos
O município de Goioerê
marcou presente no encontro
organizado pela Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, para tratar sobre
a destin ação cor reta d e
resíduos sólidos. Goioerê foi
representado pelo secretário
da Agricultura, Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, Gilberto
Matu sh ita. O encon tr o
aconteceu na última segundafeira, 12, em Curitiba.
Realizado n o Palácio
Iguaçu, o encontro reuniu
secretários municipais e teve
como proposta buscar soluções
relacionadas aos resíduos
sólidos. Foram debatidas
propostas e estratégias para a
d estinação co rr eta do s
resíduos.
Segundo o secretário do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo e presidente do
R20, Márcio Nunes, o objetivo,
a partir de agora, é estruturar
programas para promover a

O secretário Gilberto e o prefeito Betinho participaram do encontro
gestão eficiente e inovadora
de resíduos sólidos no Paraná,
de olho nos marcos globais do
setor.
A política pública orienta

camin ho s,
estratégias,
diretrizes e ações sobre o
consumo, coleta, reciclagem,
tratamento e destinação dos
resíduos sólidos no território

estadual. “Foi um encontro
muito bom e que abriu várias
possibilidades para a busca de
soluções nesse setor”, disse
Matushita.

Prefeito e vereadores garantem melhorias
para a sinalização de trânsito em Goioerê
Os vereadores ‘Kleber
Paraíba’, Patrik Pelói e o
p refeito Betinh o Lima,
conseguiram junto ao Detran

em Curitiba, a liberação de
p lacas para melho rar a
sinalização de trânsito na
cidade. Os v er eado res

estiveram no órgão estadual
de trânsito nesta terça-feira,
dia 13.
De acordo com ‘Paraíba’,

Os vereadores protocolotaram o pedido junto ao Detran
na capital do estado: melhorias para o trânsito

essa é uma co nq uista
importante, pois as placas vão
d ar mais segu rança ao s
motoristas e pedestres. “Nossa
cidade tem uma deficiência de
placas de sinalização, mas
vamos resolver essa questão
com o apoio do Detran”, disse.
O vereador Patrik lembra
que essa é uma reivindicação
antiga, assim também como a
imp lantação d a ‘Cid ad e
Mirim’, p ara or ientar as
crianças nas escolas sobre
como se comportar no trânsito.
Os v er eado res estão
agr adecendo o apoio do
prefeito Betinho Lima, que os
acompanhou até o órgão
estadu al.
“Também
agradecemos aos diretores
Adriano Furtado, Francisco
Batista e Beto Gubertt”, disse
Paraíba.
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