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ITR: produtores têm até hoje,
dia 30, para fazer declaração
A Divisão de Tributação
de Moreira Sales informa aos
produtores rurais do município,
que o prazo para declaração do
ITR (Imposto sobre Propriedade Territorial Rural) finaliza
na próxima quinta-feira (30 de
setembro). A declaração do ITR
2021, ou DITR 2021, deve ser
feita pelo computador, baixando
o programa gerador da declaração no site da Receita Federal.
O envio dessa declaração é feito
via internet ou levando um pen
drive com a declaração em uma
unidade da Receita Federal.

Família Zanetti de
Formosa do Oeste é o
destaque da semana na
avicultura
Quando o trabalho é
realizado de forma integrada, envolvendo um grupo
de pessoas, acima de tudo
com a união da família,
os resultados aparecem. É
desta forma que trabalha o
cooperado do município de
Formosa do Oeste, Milton
Zanetti, que entre todos os
produtores que entregaram
frangos à Copacol na semana de 13 a 18 de setembro, se
destacou com expressivos
428 pontos de IEP (Índice
de Eficiência Produtiva).
Todo o trabalho diário na
propriedade é realizado pela
filha Eva Sueli e o genro
Gilmar Trinca, que não medem esforços e se revezam
diuturnamente nos manejos.

PÁGINA 03

Pátio de CMEI é
transformado
em área lúdica para
as crianças
Resgatar brincadeiras antigas, da época dos avós e pais
dos alunos. Esta foi a ideia
dos profissionais de educação,
abraçada pela equipe gestora,
ao decidir, durante o planejamento das atividades do ano,
realizar pinturas no pátio do
CMEI Mundo Encantado.

PÁGINA 02

Câmara de Goioerê realizou plenária
com várias indicações dos vereadores
Ve r e a d o r e s d e
Goioerê aprovaram
na última sessão
plenária desta segunda-feira, diversas indicações com
sugestões de obras
e serviços. Todas as
proposições foram
aprovadas e agora
serão encaminhadas para os órgãos
competentes, que
deverão tomar as
providências solicitadas. PÁGINA 02

Microempreendedores têm até
hoje para regularizar dívidas
Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para os microempreendedores individuais (MEIs) regularizarem
o pagamento dos impostos
devidos desde 2016 ou há
mais tempo. Caso não quitem

os tributos e as obrigações em
atraso ou não parcelados, os
MEIs serão incluídos na Dívida Ativa da União. A inscrição
acarreta cobrança judicial dos
débitos e perda de benefícios
tributários.
PÁGINA 03

Semeadura da soja chega
11% na região da Copacol
A forte estiagem que
afeta o estado do Paraná já
interfere na semeadura da
cultura da soja nos municípios da área de atuação da
Copacol. Até o momento
o volume semeado não
passa dos 11% do total
da área a ser cultivada na

safra 2021/2022. No ano
passado até essa data 18%
da área a ser cultiva já
havia sido semeada, sendo
que a médica histórica na
Cooperativa para o plantio
da oleaginosa para essa
mesma época é 46%.
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Câmara de Goioerê realizou plenária
com várias indicações dos vereadores
Vereadores de Goioerê
aprovaram na última sessão
plenária desta segunda-feira, diversas indicações
com sugestões de obras e
serviços.
Todas as proposições
foram aprovadas e agora
serão encaminhadas para
os órgãos competentes, que
deverão tomar as providências solicitadas.

Destaque nacional
O Paraná é o Estado da região sul do país com melhor
saldo na geração de postos de trabalho formais. O Estado
destaque nacional, obteve o quarto melhor resultado do País
no último mês e ainda ultrapassou a marca de 150 mil vagas
no acumulado do ano. “O Paraná mostra que está em plena
retomada da economia. Temos batido recordes sucessivos
na geração de empregos e tivemos um bom resultado no
crescimento, com um aumento de 4,2% no PIB no primeiro
semestre”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.
Saldo de empregos
Dos 399 municípios paranaenses, 308 tiveram números positivos na geração
de empregos em agosto, 77%
do total. Curitiba lidera com
um saldo de 6.015 vagas. É
seguida por Londrina (1.737),
Maringá (1.462), São José dos
Pinhais (779), Colombo (630),
Ponta Grossa (555), Cascavel
(510), Toledo (201), Guarapuava (430) e Pinhais (410).
Os Estados que mais abriram
vagas em 2021 foram São
Paulo (704.174), Minas Gerais (261.586), Santa Catarina
(158.946), Paraná (153.696) e
Rio Grande do Sul (118.816).
Prevenção à Corrupção
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) formalizou sua adesão
ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).
Com o objetivo de reduzir os
níveis de fraude e corrupção
no Brasil a patamares similares
aos de países desenvolvidos,
o projeto pretende mobilizar
dirigentes, instituições de
controle e gestores públicos.
“Com a adesão ao programa,
reafirmamos nosso compromisso público em promover a
integridade e a ética, sempre
com transparência. Somos um
banco público e precisamos
prestar contas à sociedade”,
destacou a diretora-presidente,
Leany Lemos.
Avanços

O chefe da Casa Civil do
Paraná, Guto Silva, participou
da reunião com a diretoria da
Fecomércio/PR onde apresentou o avanço da administração
aos membros do conselho e
diretoria da instituição. Guto
falou sobre os resultados do
enfrentamento à pandemia, o
fortalecimento dos setores e
as reformas necessárias que
foram feitas nos últimos anos,
as novas concessões de pedágio, a ferrovia, a extensão das
linhas aéreas e o investimento
em infraestrutura. “Os indicadores de retomada estão muito
fortes, apostamos em vários
setores durante a pandemia,
que estão mais fortalecidos
agora na retomada econômica,
a estratégia está funcionando”,
declarou o chefe da Casa Civil.
Contas equilibradas
Em audiência pública na
Assembleia Legislativa, o secretário de Estado da Fazenda,
Renê Garcia Júnior, detalhou
receitas, despesas, resultados e
limites referentes à contabilidade
do Estado. A Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2021 previa um
déficit de R$ 4,8 bilhões.Ao longo do ano, no entanto, o aumento
da receita permitirá o cumprimento de todas as obrigações.
“A trajetória positiva da receita
está fazendo com que o Estado
honre seus compromissos. Por
outro lado, é preciso cautela
com as contas públicas, pois o
ambiente econômico ainda é de
muita incerteza”, disse Junior.
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LUCI ALVINO: A Vereadora que subscreve,
formulado em consonância
com as normas estatuídas
no Regimento Interno da
Câmara Municipal, requer,
após ouvido o Soberano
Plenário, seja remetido
expediente ao Exmo. Sr.
ROBERTO DOS REIS DE
LIMA, Prefeito Municipal,
para que determine ao setor
competente, em especial à
Secretaria de Assistência
Social, para que preste as
seguintes informações ao
Poder Legislativo: Se há
algum cronograma de atividades dispostas às pessoas
da terceira idade? Quais as
atividades que estão sendo
desenvolvidas para uma
melhor qualidade de vida à
terceira idade? Se a atividade de hidroginástica está
ativa? Do contrário, quando
será reativada?
FA B I O P L A Z A : O
vereador que subscreve,
formulada de acordo com
as normas regimentais
vigentes, encaminha expediente ao Exmo. Sr. Roberto
dos Reis de Lima, Prefeito
Municipal, determinando
ao setor responsável, a realização de demarcação de
estacionamento defronte às
Unidades Básicas de Saúde,
reservado para o embarque

As proposições foram aprovadas na sessão da última segunda-feira
e desembarque de pacien- mine ao setor competente, as normas regimentais,
tes, e bem como também, a execução dos serviços de SOLICITA, após ouvido
a disponibilização de vaga operação tapa buracos e/ o Soberano Plenário, seja
especial de estacionamento ou recapeamento asfáltico remetido expediente ao
para pessoas com necessi- da rua Lins, localizada no Exmo. Sr. ROBERTO DOS
dades especiais e idosos.
bairro Vila Guaíra.
REIS DE LIMA, Prefeito
Municipal, para que inclua
FABIO PLAZA: O
HERLEY KLEBER: no cronograma de obras da
Vereador que subscreve, O Vereador que subscreve, prefeitura a execução dos
formulada de acordo com formulada de acordo com as serviços de revitalização
as normas regimentais, normas regimentais vigen- do leito carroçável da Rua
solicita, após ouvido o So- tes, encaminha a remessa Prefeito Alcir Araújo, onde
berano Plenário, seja reme- de expediente à Ilma. Sra. houver necessidades.
tido expediente ao Exmo. Ana Flávia de Souza Costa,
Sr. Roberto dos Reis de Chefe do Departamento de
PATRIK PELOI: O
Lima, Prefeito Municipal, Vigilância Sanitária, para Vereador que subscreve,
sugerindo a execução da que a vigilância sanitária formulado de acordo com
ornamentação natalina das desenvolva as mesmas as normas regimentais
vias públicas, abrangendo ações que foram realiza- vigentes, encaminham exnão só a região central da das no Bairro Cidade Alta, pediente ao Exmo. Sr.
nossa cidade, como também acerca dos escorpiões, em Roberto dos Reis de Lima,
nos bairros.
outros bairros de nossa ci- Prefeito Municipal, para
dade em que há relatos de que estude uma homenagem
MARCIO LACERDA: aparecimento de escorpiões póstuma ao saudoso senhor
O Vereador que subscreve, (amarelo), objetivando “NILDO FABRÍCIO DOS
formulada de acordo com orientações preventivas SANTOS”, dando-lhe a deas normas regimentais, aos moradores e as medidas nominação de algum espaço
SOLICITA, após ouvido mais assertivas para elimi- público importante de nossa
o Soberano Plenário, seja nar os escorpiões.
cidade, como há muitas
remetido expediente ao
obras em planejamento no
Exmo. Sr. ROBERTO DOS
MARCIO LACERDA: município, o nobre preREIS DE LIMA, Prefeito O Vereador que subscreve, feito será sensível em sua
Municipal, para que deter- formulada de acordo com escolha.

Pátio de CMEI é transformado
em área lúdica para as crianças
Resgatar brincadeiras
antigas, da época dos
avós e pais dos alunos.
Esta foi a ideia dos profissionais de educação,
abraçada pela equipe
gestora, ao decidir, durante o planejamento
das atividades do ano,
realizar pinturas no
pátio do CMEI Mundo
Encantado.
A pintura das calçadas
foi realizada pelas profissionais de educação
Thais Góis e Maria de
Fátima Marques, que deram um retoque de amor
no pátio, além de trazer
um colorido diferente
na unidade. As artistas

Pintura de calçadas pelas próprias professoras

capricharam nas brincadeiras lúdicas desenhadas no chão trazendo
harmonia e ludicidade
para o CMEI.
De acordo com a secretaria de Educação,
Aline Suellen, a intenção
é realizar o pátio divertido em todas as instituições de ensino, pois além
de propiciar um espaço
colorido e harmonioso,
são realizadas diversas
atividades pedagógicas
e cognitivas através
dessas pinturas.
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ITR: produtores têm até hoje,
dia 30, para fazer declaração
A Divisão de Tributação
de Moreira Sales informa
aos produtores rurais do
município, que o prazo para
declaração do ITR (Imposto
sobre Propriedade Territorial
Rural) finaliza na próxima
quinta-feira (30 de setembro).
A declaração do ITR
2021, ou DITR 2021, deve
ser feita pelo computador,
baixando o programa gerador
da declaração no site da Receita Federal. O envio dessa
declaração é feito via internet
ou levando um pen drive com
a declaração em uma unidade
da Receita Federal.
O Imposto Territorial
Rural (ITR) é um tributo
previsto pela Constituição
Federal (inciso VI do artigo
153), e cobrado anualmente

O prazo final para declaração do imposto rural se encerra nesta quinta-feira
das propriedades rurais. O da propriedade e com a sua maiores informações, povalor a ser cobrado varia utilização.
derão ligar para o telefone
de acordo com o tamanho
Os interessados em obter 3532-8102.

Microempreendedores têm até
hoje para regularizar dívidas
Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para
os microempreendedores
individuais (MEIs) regularizarem o pagamento dos
impostos devidos desde
2016 ou há mais tempo. Caso
não quitem os tributos e as
obrigações em atraso ou não
parcelados, os MEIs serão
incluídos na Dívida Ativa da
União. A inscrição acarreta
cobrança judicial dos débitos e perda de benefícios
tributários.
De acordo com a Receita
Federal, os MEIs que tiverem apenas dívidas recentes,
em razão das dificuldades
causadas pela pandemia de
Covid-19, não serão afetados. Também não serão
inscritas as dívidas de quem
realizou parcelamento neste
ano, mesmo que haja alguma
parcela em atraso ou que
o parcelamento tenha sido
rescindido.

Dívidas atrazadas devem ser regularizadas até esta quinta-feira
PA R C E L A M E N T O :
- Ainda é possível fazer o
pagamento ou parcelamento das dívidas acessando o
Portal e-CAC. O passo a
passo sobre o parcelamento
também está disponível no
Portal Gov.br.

De acordo com a Receita, existem 4,3 milhões
de microempreendedores
inadimplentes, que devem
R$ 5,5 bilhões ao governo.
Isso equivale a quase um
terço dos 12,4 milhões de
MEIs registrados no país. No
entanto, a inscrição na dívida

Semeadura da soja chega
11% na região da Copacol
A forte estiagem que
afeta o estado do Paraná
já interfere na semeadura
da cultura da soja nos
municípios da área de
atuação da Copacol. Até
o momento o volume
semeado não passa dos
11% do total da área a
ser cultivada na safra
2021/2022.
No ano passado até
essa data 18% da área a
ser cultiva já havia sido
semeada, sendo que a
médica histórica na Cooperativa para o plantio
da oleaginosa para essa
mesma época é 46%.
A maior área semeada até o momento, se
concentra na mais nova
Unidade da Copacol, em
Bom Princípio, município de Toledo, onde 60%
da área já foi semeada.
Em seguida vem Central
Santa Cruz com 31%,
Unidade Melissa com
30%, Palmitolândia com
28%, Pérola e Conciolândia no Sudoeste com
25%, Cafelândia com

Estimativa apontam plantio em 11% na região

22% e Universo com
18%.
Por outro lado em
muitas das unidades da
Copacol a semeadura
ainda não iniciou. Vale
lembrar que esses números foram levantados
pela área agrícola da
Copacol nesta segunda-feira 27, por Unidade
da Cooperativa e não por
cidade, tendo em vista
que tem municípios com
mais de uma Unidade.

ativa só vale para dívidas
não quitadas superiores a
R$ 1 mil, somando o valor
principal, multa, juros e demais encargos. Atualmente,
o Brasil tem 1,8 milhão de
microempreendedores nessa
situação, que devem R$ 4,5
bilhões.

De acordo com o
gerente técnico da Copacol, Tiago Madalosso,
a falta de umidade no
solo tem impossibilitado
o plantio. “Temos uma
previsão muito boa de
chuva para o fim desta
semana, o que caso se
confirmar, tende a regularizar a semeadura
na região. A soja é a
grande aposta do nosso
cooperado para produção de grãos na safra de
verão. Motivados pelo
bom momento que vive
o mercado do grão, nesta
safra praticamente 100%
da área será cultivada
com a soja”, destaca
Tiago.
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Secretário da Saúde debate
financiamento de cirurgias eletivas
e cenário pós-Covid em Brasília
O secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto, participou nesta quarta-feira (29)
da assembleia do Conselho
Nacional dos Secretários de
Saúde (Conass), em Brasília.
A retomada das cirurgias
eletivas e o financiamento
federal para uma possível incorporação e manutenção de
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) abertos na
pandemia foram os pontos

principais da reunião.
“É fundamental intensificar este debate, pois queremos olhar para o horizonte
pós-pandemia. No Paraná
vamos abrir os mutirões das
eletivas, temos que superar o
que ficou para trás e atender
o cidadão perto de casa. A
missão da retomada efetiva
das cirurgias eletivas é um
dever da saúde pública”,
afirmou o secretário.
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Com melhor resultado do Sul
em agosto, Paraná abre 153 mil
vagas de emprego no ano
A geração de empregos
continua a todo vapor no Paraná, confirmando a tendência
da retomada da economia estadual. Com a criação de 21.973
postos de trabalho formais, o
Estado teve o melhor saldo em
agosto na região Sul e o quarto
melhor resultado do País no
último mês. O Paraná também
ultrapassou a marca de 150 mil
vagas no acumulado do ano,
com um saldo de 153.696 empregos com carteira assinada
em 2021.
Os dados são do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29)
pelo Ministério do Trabalho e
Previdência. O saldo do mês
se refere à diferença entre as
138.780 contratações e as
116.807 demissões. No ano,
foram 1.016.622 admissões
contra 862.926 desligamentos.
“Mesmo com o abalo
causado pela pandemia de Covid-19 e pela pior crise hídrica
da história, o Paraná mostra
que está em plena retomada
da economia. Temos batido
recordes sucessivos na geração
de empregos e tivemos um
bom resultado no crescimento,
com um aumento de 4,2% no
PIB no primeiro semestre”,
afirmou o governador Carlos
Massa Ratinho Junior.
“Isso demonstra que o
governo está alinhado com
a iniciativa privada, criando
condições para que o Estado
esteja cada vez mais aberto a
investimentos”, disse.

Terceiro melhor resultado
do ano no Estado, o número de
vagas abertas no último mês
é 35,5% superior a agosto do
ano passado, com um avanço
de 57,2% com relação a julho.
O saldo de empregos se
manteve positivo durante
todos os meses de 2021 no
Paraná. Foram 25.123 vagas
abertas em janeiro, 41.387 em
fevereiro, 10.557 em março,
9.712 em abril, 15.499 em
maio, 15.471 em junho, 13.974
em julho e os 21.973 postos
de agosto. No acumulado
dos últimos 12 meses, entre
setembro 2020 a agosto de
2021, o Estado soma 224.467
vagas abertas.
“O Paraná é destaque nacional na geração de empregos. São números consistentes
ao longo do ano e que mostram
que as políticas de intermediação e capacitação da Secretaria
da Justiça, Família e Trabalho
dão resultado”, afirmou o secretário Ney Leprevost. “Os
indicadores de todas as áreas
econômicas mostram que o Estado reagiu de maneira rápida
aos impactos da pandemia”.
“São resultados excelentes,
que mostram a recuperação
de importantes setores da
economia, como o comércio
e a indústria, que lideraram
a geração de empregos no
Estado em agosto”, acrescentou Suelen Glinski, chefe do
Departamento do Trabalho
da Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho.
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Família Zanetti de Formosa do Oeste
é o destaque da semana na avicultura
Quando o trabalho é
realizado de forma integrada, envolvendo um
grupo de pessoas, acima
de tudo com a união da
família, os resultados
aparecem. É desta forma
que trabalha o cooperado
do município de Formosa
do Oeste, Milton Zanetti,
que entre todos os produtores que entregaram
frangos à Copacol na
semana de 13 a 18 de
setembro, se destacou
com expressivos 428
pontos de IEP (Índice
de Eficiência Produtiva).
Todo o trabalho diário
na propriedade é realizado pela filha Eva Sueli e o
genro Gilmar Trinca, que
não medem esforços e se
revezam diuturnamente
nos manejos.
Além do apoio da família, o avicultor conta
com as orientações técnicas da Copacol, através
do extensionista Mateus
e da médica veterinária
Amanda, que os orientam
sobre os variados manejos que devem serem
praticados no dia a dia.
Paralelo a boa pontuação, as aves entregues
no período tiveram uma
conversão alimentar de
1.606 Kg, peso médio de

O cooperado de Gormosa, Milton Zanetti

3.087 Kg e um crescimento diário de 73.50 gramas.
Para o cooperado Milton, o bom resultado é fruto da soma de esforços de
todas as pessoas que estão
envolvidas na cadeia de
aves da Cooperativa.
“A gente fica muito
satisfeito com esse resultado, que só foi possível
graças ao bom trabalho
da minha filha Sueli e
do meu genro Gilmar
que há muitos anos são
os responsáveis pelos

manejos. Quero agradecer aos profissionais
que nos atendem aqui, o
Mateus e a Amanda, pois
acredito que foi através
das orientações deles que
realizamos manejos mais
assertivos e assim chegamos ao bom resultado”,
diz sorridente o senhor
Milton.
Ele agradece também à
Copacol através de toda
a equipe de integração
de avicultura pelo apoio
e oportunidade de poder

trabalhar com essa atividade.
Além do produtor Milton, também se destacaram na última semana
os produtores: Segundo
lugar, Sonia de Souza Tolentino de Goioerê, com
419 pontos e em terceiro
lugar, Cecilia Steimbach
Land, de Nova Aurora
com 405 pontos.
A Copacol agradece a
parabeniza a esses produtores pelos bons resultados alcançados.

